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Θέμα: Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ” για τη 
χρήση 2020. 
 
Αξιότιμοι Κύριοι/ες 
 
Κατόπιν της σχετικής σύμβασης με αριθμό πρωτοκόλλου 4049/20804 της 30 Ιουνίου 2020, 
σας παραθέτουμε την έκθεση οικονομικού ελέγχου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για την 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.  
 
Ο έλεγχος μας περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων 
που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που απεικονίζονται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και γενικότερα της 
παρουσίασης των δεδομένων στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Κατά τον έλεγχο μας λήφθηκε υπόψη και η σχετική νομοθεσία που διέπει το Πανεπιστήμιο.  
 
 Επίσης ο οικονομικός έλεγχος καθώς και τα οποιαδήποτε συμπεράσματα και ευρήματα 
προέκυψαν προορίζονται για την δική σας χρήση και προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων 
και των στοιχείων που τηρεί το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ καθώς και από πληροφορίες και 
άλλες επεξηγήσεις που δόθηκαν από στελέχη του Νομικού Προσώπου. Πέραν αυτών, πριν από 
οποιαδήποτε δημοσίευσή της στον τύπο ή σε άλλα έντυπα, ή κοινοποίησή της προς άλλους 
τρίτους, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, θα πρέπει να εξασφαλίζετε την έγγραφη συναίνεση της 
εταιρείας μας.  

 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Μάριος Γεωργίου 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστή 
 

http://www.asnetwork.gr/
mailto:info@asnetwork.gr
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Γενικά για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο 
 
Στην έκθεση επισημαίνουμε θέματα που αντιληφθήκαμε κατά τη διεξαγωγή των κανονικών 
ελεγκτικών διαδικασιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν προκειμένου να εκφέρουμε γνώμη για τις 
Οικονομικές Καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης.  
 
Κατά συνέπεια η εργασία μας έχει σχεδιαστεί σε δειγματοληπτική κυρίως βάση και δεν 
περιλαμβάνει λεπτομερή εξέταση όλων των συστημάτων λειτουργίας του Συνδέσμου. Δεν αποτελεί 
επίσης μέσο εντοπισμού καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που δεν σχετίζονται άμεσα με τις 
διαδικασίες του τακτικού ελέγχου. Τέλος δεν αποτελεί πηγή ενημέρωσης και ολοκληρωμένων 
προτάσεων για πιθανές βελτιώσεις στον εσωτερικό έλεγχο, κάτι που για να γίνει, θα απαιτούσε μία 
πιο εξειδικευμένη έρευνα.  
 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και γενικότερα η ορθή διαχείριση και η ορθή λογιστική 
παρακολούθηση των συναλλαγών, παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις Οικονομικές 
Καταστάσεις, όπως είναι γνωστό, αποτελούν ευθύνη της Διοίκησης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ και συγκεκριμένα της Συγκλήτου.  
 
Κατά τον έλεγχό μας, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες 
μας έχουν δοθεί από τη διοίκηση και τα στελέχη του, ώστε να σχηματίσουμε, μαζί με την έρευνα 
των βιβλίων και στοιχείων, γνώμη για τις Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
Επίσης θεωρούμε, με βάση τις γραπτές διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, ότι σε όλα τα βασικά 
ζητήματα, όπως η επιλογή προμηθευτών για επενδύσεις και άλλες προμήθειες, οι διαδικασίες 
βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι πληρωμές των εξόδων, η ορθή διάθεση των επιχορηγήσεων 
ανάλογα με το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχουν αντιμετωπιστεί 
από άποψη διαδικασιών και διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου», με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τον Ν4250/2014 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα»  και η λογιστική τους αντιμετώπιση με βάση τις διατάξεις του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου για τα ΝΠΔΔ. (ΠΔ 205/98).  
 
Είναι ευνόητο ότι για όλα τα πιο πάνω θέματα, ο έλεγχός μας υπεισήλθε σε σχετικές έρευνες, αλλά 
πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες αυτές ήταν δειγματοληπτικές, με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα που 
εφαρμόζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τα οποία είναι σύμφωνα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  
 
Με βάση τις ρυθμίσεις του πιο πάνω νόμου, μετά τον έλεγχο χορηγείται «Έκθεση Ελέγχου», στην 
οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται αν εφαρμόστηκε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΠΔ 205/98), αν ελέγχθηκε η τήρηση των διατάξεων του ΔΚΚ 
και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και 
διαχειριστικό σύστημα των Νομικών Προσώπων, ενώ αναφέρονται οι παρατηρήσεις που αφορούν 
σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του 
Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.  
  
Επίσης από τον ίδιο νόμο, καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται 
όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, αλλά και οι αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα.  
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Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε και τα εξής:  
 

 Ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών δεν υπεισέρχεται στη σκοπιμότητα των 
πράξεων που ελέγχει, αλλά στη νομιμότητά τους και μόνον. Η σκοπιμότητα είναι 
αποκλειστικό προνόμιο και ευθύνη της διοίκησης των ελεγχόμενων μονάδων, η δε εμπλοκή 
των ελεγκτών σε θέματα σκοπιμότητας, θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο 
έργο της. Είναι όμως δυνατό με ειδική εντολή, οι ελεγκτές να εξετάσουν θέματα που 
άπτονται σκοπιμότητας και να εκφράσουν γνώμη σε συγκεκριμένα ερωτήματα.  
 

 Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στους φορείς του Δημοσίου, εισάγει μεταξύ 
άλλων, νέες έννοιες όπως το «αποτέλεσμα εκμετάλλευσης» και το «αποτέλεσμα χρήσης», 
έννοιες που διαφέρουν κατά πολύ από τα «ελλείμματα» και «πλεονάσματα» τα οποία 
προκύπτουν από την ταμειακή διαχείριση του δημόσιου λογιστικού. Πρέπει να τονισθεί ότι 
η έννοια της ζημίας ή του κέρδους είναι αυτονόητη σε κάθε μονάδα και ότι ύπαρξη ζημίας, 
δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης. Για αυτές τις νέες έννοιες, με δεδομένο ότι 
οι διοικήσεις των δήμων είναι συλλογικά όργανα και αποτελούνται από μέλη που δεν είναι 
κατ’ ανάγκην εξοικειωμένα με αυτές, είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε για να δώσουμε 
εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό τους.  
 

 Σε μία έκθεση σαν αυτή που ακολουθεί, αναφέρεται συνήθως ένα πλήθος παρατηρήσεων. 
Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι να εντοπίζουν αδυναμίες, που πολλές φορές είναι 
λογιστικού χαρακτήρα και να εισηγούνται την αντιμετώπισή τους, να βοηθούν δηλαδή στον 
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των μονάδων τις οποίες ελέγχουν. Στο πλήθος των 
ελεγχόμενων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η διατύπωση 
παρατηρήσεων αυτής της φύσης ή παράθεσης πληροφοριών για να κατανοήσει ένας τρίτος 
καλύτερα το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, είναι μία συνήθης πρακτική. Δεν 
συνεπάγεται κατ’ ανάγκη, ότι η διοίκηση της μονάδας δεν επιτέλεσε σωστά το έργο της και 
επομένως αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με μεγάλη σοβαρότητα.  
 

 Το διπλογραφικό σύστημα δίνει τεράστιες δυνατότητες για την άντληση πληροφοριών και 
την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Οι 
πληροφορίες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την άσκηση διοίκησης είναι αυτές που 
προκύπτουν από την Αναλυτική Λογιστική, η οποία προσδιορίζει τα αναλυτικά 
αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από κάθε δραστηριότητα.   
 

 Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί βέβαια έναν εύλογο χρόνο προσαρμογής, 
αλλά κυρίως την άμεση κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακών «ελλειμμάτων» και 
«πλεονασμάτων» και των «κερδών» ή «ζημιών». Ένας Οργανισμός μπορεί να έχει ταμειακό 
πλεόνασμα, αλλά η διαχείριση του σε μία χρήση να είναι εξαιρετικά ζημιογόνα, πολλές 
φορές εξαιτίας δημιουργίας σταθερών εξόδων, που δεσμεύουν και μελλοντικά τη διοίκηση. 
Έτσι μπορεί να έχει πληγεί καίρια η βιωσιμότητά του και τα περιθώρια άσκησης πολιτικής 
ανάκαμψης. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι πιθανό, ενέργειες της διοίκησης που 
πλήττουν τη βιωσιμότητα, να έγιναν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το 
γεγονός των κινδύνων που δημιουργούνται.  
 

 Για να χαραχθεί αναπτυξιακή πολιτική, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνεται 
μεσοπρόθεσμος επιστημονικός σχεδιασμός, βασισμένος σε αναλυτικές ιστορικές 
πληροφορίες, που βασικά μπορούν να αντληθούν από τη λειτουργία της Αναλυτικής 
Λογιστικής.  
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Επικοινωνία 
 
Η ομάδα εργασίας της AUDIT SERVICES A.E., που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της εν λόγω 
έκθεσης έχει ως εξής: 
 

Ονοματεπώνυμο   Ιδιότητα 
  

Πληροφορίες επαφής 
    

          
Μάριος Γεωργίου   Partner –  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  Τηλ.: +30 211 4804400 

Fax: +30 211 4804499 
mgeorgiou@asnetwork.gr 

 
Μιχάλης Μιχαήλ 

 
Senior Manager –  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Τηλ.: +30 211 4804400   
Fax: +30 211 4804499 

mmichael@asnetwork.gr 
    
 

 
 
Ανεξαρτησία  
 
Η εταιρεία μας AUDIT SERVICES A.E. και τα πρόσωπα που διενήργησαν τον ετήσιο τακτικό 
έλεγχο, είναι ανεξάρτητοι απέναντι στο  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, με βάση τις προϋποθέσεις 
της ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Λογιστών (IFAC), ο οποίος έχει ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας. 
  

mailto:mgeorgiou@asnetwork.gr
mailto:mmichael@asnetwork.gr
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1. Οικονομικές Καταστάσεις   
  
1.1 Ισολογισμός  
 

Ποσά σε ευρώ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  2020 2019 
Έξοδα εγκατάστασης  Σημειώσεις   

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης  5.1.1.1 870.996,56 948.093,80 
  870.996,56 948.093,80 

Γήπεδα- Οικόπεδα 5.1.1.2 263.331.021,77 263.331.021,77 
Κτίρια και τεχνικά έργα 5.1.1.3 164.365.976,32 166.649.006,27 
Μηχανήματα- εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός 5.1.1.4 3.518.533,00 3.375.408,74 
Μεταφορικά μέσα  7.200,04 9.000,04 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.1.1.5 15.782.365,65 14.876.375,26 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές  61.121,21 61.121,21 
Σύνολο  447.066.218,00 448.301.933,29 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέματα    

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα 
υλικά,ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 5.1.1.6 180.818,26 175.435,23 

Σύνολο  180.818,26 175.435,23 
Απαιτήσεις     

Ομολογίες 5.1.1.7 678.168,69 641.928,36 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  5.1.1.8 20.419.150,89 18.213.524,58 
Σύνολο  21.097.319,58 18.855.452,94 
Σύνολο κυκλοφορούντων  21.278.137,84 19.030.888,17 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  469.215.352,39 468.280.915,26 

    
 
  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 
 

8 

Ίδια Κεφάλαια  2020 2019 
Κεφάλαιο Σημειώσεις   

Κεφάλαιο 5.1.2.1 332.626.973,15 332.626.973,15 
Ενσωμάτωση ταμειακών υπολοίπων Πανεπιστημίου Αγρινίου 5.1.2.1. -210.458,42 -210.458,42 
Σύνολο  332.416.514,73 332.416.514,73 
Διαφορές αναπροσαρμογές- Επιχορήγησης επενδύσεων - 
Δωρεές  

   

Επιχορηγήσεις επενδύσεων  5.1.2.2 140.448.335,17 140.464.765,18 
Σύνολο  140.448.335,17 140.464.765,18 
Αποθεματικά κεφάλαια    

Αποθεματικά από Ομόλογα του 26037 5.1.2.3 -3.631.584,10 -3.631.584,10 
  -3.631.584,10 -3.631.584,10 

Αποτελέσματα εις νέο     

Υπόλοιπο χρήσεων εις νέο 5.1.2.4 1.692.865,85 -2.185.873,77 
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων  5.1.2.4 -4.496.982,95 -2.311.109,18 

  -2.804.117,10 -4.496.982,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  466.429.148,70 464.752.712,86 
Υποχρεώσεις    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές  5.1.3.1 2.597.936,12 3.121.368,98 
Επιταγές πληρωτέες  28.176,83 35.822,03 
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη  1.737,29 1.737,28 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  875,36 698,92 
Πιστωτές διάφοροι  157.478,09 368.575,19 
Σύνολο  2.786.203,69 3.528.202,40 
Σύνολο υποχρεώσεων  2.786.203,69 3.528.202,40 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  469.215.352,39 468.280.915,26 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΣ Σημειώσεις 2020 2019 

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών  0,00 848,45 
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 5.2.2.1 -898.708,26 -694.142,35 
Μικτά αποτελέσματα (ελλειμάτα) εκμεταλλεύσεως   -898.708,26 -693.293,90 
Πλέον: Άλλα έσοδα  5,2.1.1 21.134.872,71 13.131.666,11 
Σύνολο   20.236.164,45 12.438.372,21 

Μείον: Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας  5,2.2.2 -
26.527.011,28 

-
22.490.718,58 

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως  -6.290.846,83 -
10.052.346,37 

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5,2.1.2 344.714,22 481.047,47 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  0 0 
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως  -5.946.132,61 -9.571.298,90 
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα    

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  78.167,76 111.918,15 
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων   7.560.830,70 7.148.271,57 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα   1.692.865,85 -2.311.109,18 
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  7.560.830,70 7.148.271,57 
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  -7.560.830,70 -7.148.271,57 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  1.692.865,85 -2.311.109,18 
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2. Ιστορικό - Πληροφοριακά στοιχεία  
 
Ίδρυση- Σύσταση και νομική μορφή του Πανεπιστημίου   
 
Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το 
οποίο ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ υπό 
την εποπτεία του Κράτους, στα πλαίσια του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της 
Χώρας. Με το Π.Δ. 89/4-6-2013 (ΦΕΚ Α’ 130/5-6-2013) εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4610/2019 (ΦΕΚ 70-7/5/2019) μεγάλο μέρος του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδος (εφεξής «το ΤΕΙ») εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ποιο 
συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος ανήκαν τα ΤΕΙ τα οποία εδρεύουν στις εξής πόλεις:  

 Πάτρα 
 Πύργος 
 Αμαλιάδα  
 Αίγιο  
 Μεσολόγγι  
Έδρα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ είναι η Πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται στην περιοχή 
του Ρίο το οποίο υπάγεται στον Δήμο Πατρέων.  
  
Σκοποί του Πανεπιστημίου είναι:  
 Η διδασκαλία και η έρευνα θεμάτων σημαντικών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

με έμφαση στις Θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιστήμες και την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. 

 Η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη 
των αναγκών της χώρας  

 Η αναχαίτιση του φαινομένου της εξόδου των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό.  
 Η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που 

σταδιοδρομούσαν σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής.  
 Η ίδρυση ενός πρότυπου πανεπιστημίου το οποίο επέφερε βελτίωση στα προγράμματα 

διδασκαλίας των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδος και θα διευκόλυνε την προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες που προέκυψαν από την οικονομική και την τεχνολογική ανάπτυξη 
της χώρας. 

 Η συνεισφορά στο πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και 
της καλλιέργειας σχέσεων με πανεπιστήμια άλλων χωρών αναλόγου επιπέδου ανάπτυξης, 
στοιχείο που θα προσέδιδε διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του Πανεπιστημίου Πάτρας.  

 
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4485/2017, 
είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις. Σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ίδιου νόμου, τα υφιστάμενα κατά την δημοσίευση του Ν.4485/2017 τα 
συλλογικά όργανα διοίκησης λειτουργούν με την υφιστάμενη συγκρότηση τους από 1 
Σεπτεμβρίου 2020 που συγκροτήθηκε η νέα Σύγκλητος. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει 
συσταθεί και λειτουργεί Εσωτερικό Όργανο με τον τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο 
Πανεπιστημίου Πατρών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4386/2016.  

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο κ. Σπήλιος Ρόδης- Ροδόπουλος.  
Οι πόροι του Πανεπιστημίου  είναι οι εξής:  
  
 Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους. 
 Κάθε είδος εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και πάσης φύσεως 

ενισχύσεις.   
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 Πρόσοδοι από την διαχείριση της περιουσίας του.  
 Πρόσοδοι από την εκτέλεση κάθε φύσεως μελετών ή ερευνών για τον λογαριασμό 

του Δημοσίου φυσικών ή νομικών προσώπων και εν γένει της λειτουργίας του.  
 

3. Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον: 
 

• Ισολογισμό 
• Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
• Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  

 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2020 προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, καταρτίστηκαν από τα αρμόδια όργανα αυτού και εγκρίθηκαν από 
τη Σύγκλητο, την 29 Σεπτεμβρίου 2021 (απόφαση).  
 

Η διαχείριση καθώς και η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται με βάση το ΠΔ205/1998 
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» του Ν3871/2010 περί 
«Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης» του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Εποπτείας». Οι διαδικασίες των προμηθειών και των Δημοσίων και των Διεθνών προκηρύξεων 
και των συμβάσεων του Ιδρύματος πραγματοποιούνται με το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου» και με το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Ν4412/2018 
«Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α147/08-08-2016).. Η Τακτική 
μισθοδοσία του Μονίμου και σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού 
πραγματοποιείται με βάση τον Ν4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με μεταγενέστερες διατάξεις.    
 
4. Σχόλια σχετικά με την ελεγκτική εργασία που πραγματοποιήθηκε επάνω στα κονδύλια του 

Ισολογισμού 
 
• Κατά τον έλεγχο του Ισολογισμού του Πανεπιστημίου πραγματοποιήσαμε τόσο 

αναλυτικές διαδικασίες όσο και ουσιαστικές ελεγκτικές διαδικασίες με σκοπό την 
συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων τόσο αυτών που προέρχονται από τρίτους όσο και αυτών 
που προέρχονται από τις δικές μας αναλύσεις (αναλυτικές διαδικασίες). 

• Επίσης αποστείλαμε επιστολές για επιβεβαίωση υπολοίπου στους προμηθευτές του  
Πανεπιστημίου. 

• Αποστείλαμε επιστολές για επιβεβαίωση των τραπεζικών διαθεσίμων του 
Πανεπιστημίου.  

• Επιπρόσθετα αποστείλαμε επιστολή στους νομικούς συμβούλους του Πανεπιστημίου 
ώστε να ενημερωθούμε σχετικά με ανοιχτές νομικές υποθέσεις, υπέρ και κατά του 
Πανεπιστημίου οι οποίες πιθανά θα είχαν συνέπειες επάνω στην ελεγκτική μας γνώμη.  
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5. Ανάλυση επί των σημαντικότερων κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων  
 

5.1 Ανάλυση επί των κονδυλίων του Ισολογισμού  
5.1.1 Λογαριασμοί Ενεργητικού  
5.1.1.1 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αξία Κτήσεως 1.528.165,48 1.484.318,30 339.922,04 29,70% 
Μείον αποσβέσεις  -657.168,92 -535.517,43 -114.526,42 27,20% 
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 870.996,56 948.800,87 225.395,62 31,16% 

 
Το συγκεκριμένο κονδύλι κυρίως αφορά δαπάνες για μελέτες και έρευνες που αφορούν κυρίως 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Κατά την υπό έλεγχο χρήση δεν έγιναν σημαντικές 
προσθήκες. Οι αποσβέσεις ελέγχθηκαν σε ποσοστό 100% χωρίς να εντοπισθούν διαφορές.  
 
5.1.1.2 Γήπεδα- Οικόπεδα 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αξία Κτήσεως 263.331.021,77 263.331.021,77 0,00 0,00% 
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 263.331.021,77 263.331.021,77 0,00 0,00% 

 
Η ύπαρξη των γηπέδων και οικοπέδων του Πανεπιστημίου, προσδιορίστηκε κατά την απογραφή 
έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2013 βάση συμβολαιογραφικών εγγράφων, και οι αξίες  που 
προσδιοριστήκαν είναι οι αντικειμενικές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά την 
ημερομηνία αυτή. Κατά την προηγούμενη χρήση ενσωματώθηκαν και τα γήπεδα –οικόπεδα του ΤΕΙ 
τα οποία εντάχθηκαν στα βιβλία του Πανεπιστήμιου με βάση την αντικειμενική τους αξία όπως αυτή 
προέκυπτε από το έγγραφο Ε9. Οι αξίες που εμφανίζονται προέρχονται από το Μητρώο Παγίων και 
κατά την ελεγκτική μας εργασία επιβεβαιώσαμε την σχετική συμφωνία. Κατά την υπό έλεγχο χρήση 
δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες προσθήκες.    
 
5.1.1.3  Κτίρια και Τεχνικά έργα 

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αξία Κτήσεως 202.698.273,02 197.012.754,92 5.685.518,10 2,89% 
Μείον αποσβέσεις  -38.332.296,70 -30.363.748,65 -7.968.548,05 26,24% 
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 164.365.976,32 166.649.006,27 -2.283.029,95 -1,37% 

 
Η ύπαρξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου προσδιορίστηκε κατά την απογραφή έναρξης της 1ης 
Ιανουαρίου 2013 βάση συμβολαιογραφικών εγγράφων, και οι αξίες που προσδιορίστηκαν είναι οι 
αντικειμενικές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά  την ημερομηνία αυτή. Κατά την 
προηγούμενη χρήση ενσωματώθηκαν στα βιβλία του Πανεπιστήμιου τα κτίρια του ΤΕΙ βάση 
συμβολαιογραφικών εγγράφων και οι αξίες που προσδιορίστηκαν είναι οι αντικειμενικές όπως 
προκύπτουν από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  Οι εν λόγω αξίες περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο Παγίων και κατά την ελεγκτική μας εργασία επιβεβαιώθηκε και η σχετική συμφωνία. 
Σχετικά με τον υπολογισμό των αποσβέσεων των κτιρίων του ΤΕΙ υπολογίστηκαν με μέσο 
συντελεστή 4%.  
 
Κατά την παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν άλλες προσθήκες οι οποίες ανέρχονται σε ποσό  
5.685 χιλιάδες  Ευρώ περίπου και οι οποίες ελέγχθηκαν σε ποσοστό 43%  κατά την ελεγκτική μας 
εργασία. Οι εν λόγω προσθήκες αφορούν, αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις σε κτίρια του 
Πανεπιστημίου καθώς και την αντικατάσταση και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού.   
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Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ελέγχθηκαν σε ποσοστό 100% οι αποσβέσεις του εν λόγω 
κονδυλίου χωρίς να εντοπισθούν διαφορές.  
 
5.1.1.4 Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αξία Κτήσεως 5.252.554,67 4.746.888,25 505.666,42 10,65% 
Μείον αποσβέσεις  -1.734.021,67 -1.371.479,51 -362.542,16 26,43% 
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 3.518.533,00 3.375.408,74 143.124,26 4,24% 

 
Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο για τα εργαστήρια των τμημάτων 
του Πανεπιστημίου, όσο και για την καθαυτό λειτουργία του. Κατά την προηγούμενη χρήση 
ενσωματώθηκε και ο σχετικός μηχανολογικός εξοπλισμός των ΤΕΙ στο κόστος του όπως αυτό 
προέκυπτε από τα μητρώα παγίων του ΤΕΙ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του ΤΕΙ ήταν πλήρως αποσβεσμένο. Κατά την παρούσα χρήση 
πραγματοποιήθηκαν προσθήκες ύψους 505 χιλιάδες Ευρώ περίπου από τις οποίες με την ελεγκτική 
εργασία καλύψαμε ποσοστό 40%. Δεν υπήρξε κάποιο εύρημα. Επίσης ελέγχθηκαν οι αποσβέσεις σε 
ποσοστό 100% χωρίς επίσης να παρατηρηθεί κάποια σημαντική απόκλιση.  
 
5.1.1.5 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

  
 

31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % Περιγραφή  
Αξία Κτήσεως 50.453.529,57 47.961.438,67 2.492.090,90 5,20% 
Μείον αποσβέσεις  -34.671.163,92 -33.682.557,63 -988.606,29 2,94% 
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 15.782.365,65 14.278.881,04 1.503.484,61 10,53% 

 
Το κονδύλι αφορά έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές, επιστημονικό 
εξοπλισμό καθώς και συγγράμματα. Κατά την προηγούμενη χρήση ενσωματώθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός του ΤΕΙ στο κόστος στις αξίες που εμφανίζονταν 
στο μητρώο παγίων του ΤΕΙ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ηλεκτρικών συσκευών και συγγραμμάτων ήταν πλήρως αποσβεσμένο. Κατά την 
διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν προσθήκες ύψους 2.492 χιλιάδες Ευρώ περίπου, τις οποίες 
με την ελεγκτική μας εργασία καλύψαμε ποσοστό 45%. Το μεγαλύτερο μέρος των προσθηκών 
αφορούσε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδικτυακό εξοπλισμό. Δεν υπήρξε κάποιο εύρημα. 
Επίσης ελέγχθηκαν οι αποσβέσεις σε ποσοστό 100% χωρίς επίσης να παρατηρηθεί κάποια απόκλιση.  
 
5.1.1.6 Αποθέματα 

  
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αποθέματα 180.818,26 154.397,04 19.210,06 14,21% 
Αποθέματα 180.818,26 154.397,04 19.210,06 14,21% 

 
Το κονδύλι δεν αφορά αποθέματα που προέρχονται από πραγματική απογραφή αλλά ένα θεωρητικό 
απόθεμα το οποίο έχει υπολογιστεί ως ένα ποσοστό 20% επί των αγορών της χρήσης. Επίσης θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αποθήκη με την στενή έννοια του όρου και ότι επίσης τα 
αποθέματα δεν παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες μερίδες αποθήκης κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να 
συμβαίνει βάση των διατάξεων του ΠΔ 205/98. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποθέματα 
αφορούν αναλώσιμα υλικά τόσο για τα εργαστήρια των σχολών, όσο και για την γενική λειτουργία 
του Πανεπιστημίου, υλικά φωτοτυπικών, ανταλλακτικά, πετρέλαιο θέρμανσης, κτλ.   
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάση των προαναφερομένων, η φυσική απογραφή των αποθεμάτων 
κατά την διάρκεια του ελέγχου μας, είναι αδύνατη.  
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Προτείνουμε στο Πανεπιστήμιο την οργάνωση μιας αποθήκης τόσο χωροταξικά όσο και λογιστικά 
και την τήρηση μερίδων αποθήκης, ώστε να είναι δυνατή η ορθή διαχείριση και παρακολούθηση 
των αποθεμάτων. Επίσης προτείνουμε την διενέργεια μιας 100% φυσικής απογραφής και συνεπώς 
την αναγνώριση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων που θα προκύψουν. Σε περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια θα πρέπει να διενεργεί τακτικές φυσικές 
απογραφές ακόμη και σε δειγματοληπτικό επίπεδο. Τέλος επισημαίνουμε πως η οργάνωση της 
αποθήκης συνεπάγεται και την διενέργεια αποτίμησης του αποθέματος, βάση των αποδεκτών 
μεθόδων αποτίμησης (π.χ. σταθμικός μέσος).  
 
5.1.1.7 Ομολογίες 

 

Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή 
% 

Ομολογίες 678.168,69 641.928,36 36.240,33 5,65% 
Ομολογίες 678.168,69 641.928,36 36.240,33 5,65% 

 
Το κονδύλι αφορά ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου σε λογαριασμό που τηρείται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε εξάμηνο λογίζονται τοκομερίδια και αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία 
τους. Η εν λόγω αξία επιβεβαιώθηκε μέσω επιστολής της Τράπεζας της Ελλάδος.   
 
5.1.1.8 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 

 

Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή 
% 

Καταθέσεις όψεως 20.419.150,89 18.697.410,13 1.721.740,76 9,21% 
Ομολογίες 20.419.150,89 18.697.410,13 1.721.740,76 9,21% 

 
Το Πανεπιστήμιο τηρεί 14 λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, 3 λογαριασμούς στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος, 1 λογαριασμό στην Τράπεζα Eurobank και 5 λογαριασμούς στην Τράπεζα 
Πειραιώς. Κατά την ελεγκτική μας εργασία πραγματοποιήσαμε συμφωνία μεταξύ του 
διπλογραφικού συστήματος, του απλογραφικού και των τραπεζικών extrait καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι συμφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών.  
 
Έχουν σταλεί επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων σε όλες τις τράπεζες στις οποίες διατηρεί 
λογαριασμό το Πανεπιστήμιο και τα υπόλοιπα των προαναφερόμενων καταθέσεων επιβεβαιώθηκαν 
από όλες τις τράπεζες.  
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5.1.2 Ίδια Κεφάλαια 

 
5.1.2.1 Κεφάλαιο 

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Κεφάλαιο 332.626.973,15 332.626.973,15 0,00 0,00% 
Ενσωμάτωση ταμειακών 
υπολοίπων 
Πανεπιστημίου Αγρινίου 

-210.458,42 -210.458,42 0,00 0,00% 

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 332.416.514,73 332.416.514,73 0,00 0,00% 
 
Το υπόλοιπο προήλθε ως αποτέλεσμα από την απογραφή ενάρξεως η οποία πραγματοποιήθηκε την 
1 Ιανουαρίου 2013, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί η πραγματική προέλευση και ακρίβεια 
του, λόγω των εν γένη προβλημάτων που παρουσίασε η απογραφή έναρξης τόσο σε σχέση με την 
αναγνώριση και την αποτίμηση των παγίων στοιχείων όσο και σε σχέση με την αναγνώριση και  
αποτίμηση των αποθεμάτων. 
 
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στο Κεφάλαιο του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται και η  
συνεισφορά σε είδος των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΙ και αντιπροσωπεύει την 
αναπόσβεστη αξία τους κατά την ημερομηνία της ένταξης του.   
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5.1.2.2 Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
 

Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Επιχορηγήσεις παγίων 148.537.576,05 146.341.373,43 2.196.202,62 1,50% 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -8.089.240,88 -5.997.579,53 -2.091.661,35 34,88% 

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 140.448.335,17 140.343.793,90 104.541,27 0,07% 
 
Κατά την απογραφή που πραγματοποιήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2013 έγινε μια παραδοχή ότι το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο όλων των παγίων του Πανεπιστημίου πλην των γηπέδων και οικοπέδων 
καθώς και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιχορηγήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι το κεφάλαιο έπρεπε να μειωθεί κατά το ποσό 
αυτό. Οι επιχορηγήσεις, έχουν αποσβεστεί με το σύνολο των αποσβέσεων αυτών των παγίων που 
θεωρήθηκε ότι χρηματοδοτήθηκαν μέσω των επιχορηγήσεων. Η ίδια τακτική ακολουθείται και σε 
σχέση με τα πάγια που ενσωματώθηκαν στο Πανεπιστήμιο από το ΤΕΙ.  
 
Οι επιχορηγήσεις δεν παρακολουθούνται με κάποιο συγκεκριμένο αρχείο και ως εκ τούτου δεν ήταν 
δυνατό να βεβαιωθούν τα ισχυριζόμενα. Για λόγους καλύτερης παρακολούθησης θα πρέπει να 
τηρηθεί ένα τέτοιο αρχείο και οι αποσβέσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται σε αντίθετο 
λογαριασμό ο οποίος στην υπό έλεγχο χρήση δεν υπάρχει. H αύξηση της παρούσας χρήσης οφείλεται 
στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου.  
 
5.1.2.3 Τακτικό αποθεματικό  

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Τακτικό αποθεματικό -3.631.584,10 -3.631.584,10 0 0,00% 
Τακτικό αποθεματικό -3.631.584,10 -3.631.584,10 0 0,00% 

 
Το εν λόγω κονδύλι αφορά την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούσε 
το Πανεπιστήμιο λόγω του PSI. Δεν μας έχουν δοθεί παραπάνω στοιχεία για το ποσό αυτό. Παρόλα 
αυτά πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία έγινε η 
απομείωση και να εμφανίζεται ως μείωση της αρχικής αξίας των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου στον Ισολογισμό.  
 
5.1.2.4 Αποτελέσματα εις νέο  
 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο 1.692.866,85 -2.185.873,77 3.878.740,62 -177,45% 
Υπόλοιπο προηγουμένων 
χρήσεων  -4.496.982,95 -2.311.109,18 -2.185.873,77 94,58% 

Αποτελέσματα εις νέο  -2.804.116,10 -4.496.982,95 1.692.866,85 -37,64% 
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5.1.3 Υποχρεώσεις  

 
5.1.3.1 Προμηθευτές  

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Προμηθευτές 2.597.936,12 2.600.574,99 -2.638,87 -0,10% 
Προμηθευτές 2.597.936,12 2.600.574,99 -2.638,87 -0,10% 

 
Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά τους προμηθευτές του Πανεπιστημίου.  Αποστείλαμε μέσω 
στατιστικής δειγματοληψίας επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπου για δείγμα προμηθευτών που 
κάλυπτε περίπου το 70% των ανοιχτών υπολοίπων. Επίσης επιβεβαιώσαμε τα ανοιχτά υπόλοιπα και 
με εναλλακτικές διαδικασίες. Δεν προκύπτει κάποιο εύρημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα 
μας περιέλαβε και τα μισθώματα των κτιρίων στα οποία κατοικούν φοιτητές του Πανεπιστημίου και 
λάβαμε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης.  
 
Πιστωτές διάφοροι  
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 110.357,73 313.566,61 -203.208,88 -64,81% 
Δικαιούχοι αμοιβών 2.274,23 9.279,96 -7.005,73 -75,49% 
Λοιπές Υποχρεώσεις 44.846,13 45.726,37 -880,24 -1,93% 
Προμηθευτές 157.478,09 368.572,94 -211.094,85 -57,27% 

 
 
5.2 Ανάλυση επί των Αποτελεσμάτων Χρήσεως  

 
5.2.1 Έσοδα 

 
5.2.1.1 Άλλα έσοδα 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Επιχορηγήσεις 21.134.872,71 13.133.531,48 8.001.341,23 60,92% 
Λοιπά έσοδα 0 848,45 -848,45 -100,00% 
Σύνολο 21.134.872,71 13.134.379,93 8.000.492,78 60,91% 

Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Επιχορηγήσεις για διοίκηση μέσω ΤΚΠ 9.826.800,00 6.710.613,79 3.116.186,21 46,44% 
Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού 667.000,00 8.800,00 658.200,00 7479,55% 
Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία και λειτουργία 0,00 501.600,00 -501.600,00 -100,00% 
Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  0,00 97.445,51 -97.445,51 -100,00% 
Επιχορηγήσεις για σίτιση φοιτητών 6.054.000,00 2.837.000,00 3.217.000,00 113,39% 
Σίτηση φοιτητών  4.470.000,00 2.110.000,00 2.360.000,00 111,85% 
Επιχορηγήσεις για διοίκηση μέσω ΤΚΠ ΤΕΙ 117.072,71 285.000,00 -167.927,29 -58,92% 
Σίτηση φοιτητών ΤΕΙ 0,00 236.000,00 -236.000,00 -100,00% 
Λοιπά  0,00 347.072,18 -347.072,18 -100,00% 
Σύνολο 21.134.872,71 13.133.531,48 8.001.341,23 60,92% 

 
Από την ανωτέρω ανάλυση είναι προφανές ότι οι επιχορηγήσεις έχουν αυξηθεί λόγω των 
σημαντικών επιχορηγήσεων της κατηγορίας «Επιχορηγήσεις για διοίκηση μέσω ΤΚΠ» οι οποίες 
αποτελούν την σημαντικότερη κατηγορία επιχορηγήσεων. Κατά την ελεγκτική μας εργασία 
ελέγχθηκε το 100% των επιχορηγήσεων και της είσπραξης τους, χωρίς να προκύπτει κάποιο εύρημα.  
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή 
% 

Τοκομερίδια κοινού κεφαλαίου 
ΝΠΔΔ 303,89 75.358,96 -75.055,07 -99,60% 

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 344.549,91 405.688,51 -61.138,60 -15,07% 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 344.853,80 481.047,47 -136.193,67 -28,31% 

 
Τα έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα από τους τόκους των καταθέσεων του Πανεπιστημίου στις 
Τράπεζες και κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία ελέγχθηκαν σε ποσοστό 100%.  
 
5.2.2 Έξοδα- Κόστος πωληθέντων 
 
5.2.2.1 Ανάλυση Κόστους Αγαθών και Υπηρεσιών 

 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αρχικό απόθεμα  154.397,04 135.186,98 19.210,06 14,21% 
Αγορές 925.128,48 771.985,18 153.143,30 19,84% 
Μείον: Τελικό απόθεμα  -180.818,26 -154.397,04 -26.421,22 17,11% 
Αποτελέσματα εις νέο  898.707,26 752.775,12 145.932,14 19,39% 

 
Όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 5.1.1.6 η οποία αφορούσε τα αποθέματα κατά τον έλεγχο μας 
διαπιστώσαμε πως το τόσο το τελικό απόθεμα όσο και το αρχικό αποτελούν ένα θεωρητικό 20% επί 
του συνόλου των αγορών καθώς το Πανεπιστήμιο δεν τηρεί αποθήκη υπό την στενή έννοια του όρου 
και ότι επίσης δεν υπάρχουν ούτε και μερίδες αποθήκης. Επομένως αυτό το θέμα είναι αλληλένδετο 
και με το Κόστος των Αγαθών και Υπηρεσιών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Παρόλα 
αυτά πραγματοποιήσαμε κατά την ελεγκτική μας εργασία, δειγματοληπτικό έλεγχο των αγορών 
χωρίς να προκύψουν ευρήματα.  
 
5.2.2.2 Ανάλυση των εξόδων  
 
Περιγραφή  31/12/2020 31/12/2019 Μεταβολή Μεταβολή % 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 1.393.594,37 1.814.768,87 -421.174,50 -23,21% 

Αμοιβές και έξοδα τρίτου 522.412,50 440.082,54 82.329,96 18,71% 
Παροχές Τρίτων 5.361.523,98 5.189.266,49 172.257,49 3,32% 
Φόροι Τέλη 161.965,33 23.342,57 138.622,76 593,86% 
Διάφορα έξοδα 1.581.048,49 2.018.537,19 -437.488,70 -21,67% 
Τόκοι και έξοδα 139,58 90,28 49,30 54,61% 
Αποσβέσεις 7.560.830,70 7.148.271,57 412.559,13 5,77% 
Επιχορηγήσεις  9.947.341,22 5.951.827,49 3.995.513,73 67,13% 
Αποτελέσματα εις νέο  26.528.856,17 22.586.187,00 3.942.669,17 17,46% 

 
• Σχετικά με τα έξοδα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά τις ελεγκτικές μας διαδικασίες η 

μισθοδοσία ελέγχθηκε ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον 
υπολογισμό της για τον μήνα Ιούνιο του 2020 ενώ τα υπόλοιπα έξοδα για όλες τις 
κατηγορίες ελέγχθηκαν με βάση στατιστική δειγματοληψία.  

• Τα έξοδα έχουν ελεγχθεί και με βάση τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του  
Πανεπιστημίου.  
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• Τα έξοδα παρέμειναν σε σταθερά σχετικά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
αλλά θα πρέπει να γίνει μια ποιο λεπτομερής ανάλυση:  

 
1. Σχετικά με την μισθοδοσία πραγματοποιήσαμε συμφωνία της μισθοδοσίας στην διαδικασία της 

οποίας συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες λόγω του γεγονότος ότι λόγω ΚΑΔ η μισθοδοσία των 
καθαριστριών του Πανεπιστημίου η οποία και αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της, έχει γίνει 
λογιστική εγγραφή στους υπο-λογαριασμούς του Λογαριασμού 64 κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να 
συμβαίνει. Η μισθοδοσία των καθαριστριών έχει ΚΑΔ με περιγραφή έξοδα καθαρισμού και για αυτό 
τον λόγο ταξινομήθηκε στον Λογαριασμό 64 αντί για τον λογαριασμό 60. Οι μισθοδοσία του 
εκπαιδευτικού και του άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου καλύπτεται από την ΕΑΠ (Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών) και μόνο η μισθοδοσία των μεταπτυχιακών –επιστημονικών συνεργατών και των 
καθαριστριών καλύπτεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Η σημαντική αύξηση που παρατηρείται 
οφείλεται στην ενσωμάτωση του ΤΕΙ.  
 

2. Σε σχέση με τις αμοιβές τρίτων ο λογαριασμός 61 αφορά κυρίως δαπάνες εγκατάστασης και 
συντήρησης λογισμικού για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου  καθώς και δαπάνες 
μηχανογραφικής υποστήριξης.  Από την εργασία μας καλύψαμε το 28% του συγκεκριμένου 
λογαριασμού.  
 

3.  Ο λογαριασμός 62 αφορά έξοδα, φύλαξης, τηλεπικοινωνιών, δαπάνες για διάφορες συντηρήσεις 
όπως για παράδειγμα φωτοτυπικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κτλ.  Μέσω της ελεγκτικής 
μας εργασίας καλύψαμε ποσοστό 26% επί του συνόλου του λογαριασμού. Ο συγκεκριμένος 
λογαριασμός έμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  
 

4. Ο λογαριασμός 64 αφορά δαπάνες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο για δαπάνες όπως την 
μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των φοιτητών, την προμήθεια συγγραμμάτων, έξοδα διαφόρων 
δημοσιεύσεων, κτλ.  Όπως προαναφέρθηκε στον λογαριασμό λανθασμένα συμπεριλαμβάνονται και 
τα έξοδα μισθοδοσίας των καθαριστριών που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό 
60. Μέσω των ελεγκτικών μας διαδικασιών καλύφθηκε το 38% των δαπανών του εν λόγω 
λογαριασμού. Η αύξηση που παρατηρείται οφείλεται στην ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο.  
 

5. Σε σχέση με τον λογαριασμό 66 μέσω της ελεγκτικής μας εργασίας καλύφθηκε το 100% των 
αποσβέσεων χωρίς να προκύψουν ευρήματα.  
 

6. Ο λογαριασμός 67 αφορά στο μεγαλύτερο του μέρος επιχορηγήσεις του Πανεπιστήμιου για τα 
φοιτητικά συσσίτια. Μέσω των ελεγκτικών μας διαδικασιών καλύψαμε το 32% του εν λόγω 
λογαριασμού.  

  
6. Λοιπές πληροφορίες 

 
6.1 Βάρη – Προβλέψεις 

  
Βάσει των διαβεβαιώσεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου δεν υφίστανται βάρη επί 
περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης δεν υπάρχουν οφειλές του 
Πανεπιστημίου, οι οποίες να έχουν μετασχηματισθεί σε δεσμεύσεις απαιτήσεων ή λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων βάσει σχετικών αποφάσεων δικαστηρίων.  
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6.2 Πρακτικά 

 
Σχετικά με τα βιβλία πρακτικών που τηρούνται, σημειώνουμε τα εξής 
 

Είδος Βιβλίου  Θεώρηση από:  Ενημέρωση μέχρι:  

Πρακτικά  της Συγκλήτου Πρύτανη  Για τη χρήση 2020 ήταν ενημερωμένο 

 
6.3 Εκκρεμείς δίκες και άλλες νομικές υποθέσεις 

 
Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και βάση της 
αναφοράς/επιστολής που μας παραδόθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 
υπάρχουν νομικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν εργατικά θέματα και θέματα που προέκυψαν 
από  την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες όπως με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης, με συνολική αξία  650 χιλιάδες Ευρώ περίπου για τις οποίες το Πανεπιστήμιο θα 
όφειλε να κάνει κάποια πρόβλεψη στα βιβλία του καθώς υπάρχουν τελικές αποφάσεις από 
το δικαστήριο το οποίο δικαίωσε τους αντίδικους σε βάρος του Πανεπιστημίου. Παρόλα 
αυτά δεν έχει σχηματιστεί κάποια πρόβλεψη καθώς υπάρχει η πάγια τακτική του 
Πανεπιστημίου να μην σχηματίζει προβλέψεις αλλά να καταβάλει αποζημιώσεις βάσει 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.   
 
Βάσει της εν λόγω επιστολής υπάρχει και μια σειρά από υποθέσεις οι οποίες επίσης αφορούν 
εργασιακά θέματα οι οποίες έχουν απορριφθεί από το δικαστήριο και επομένως δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να μνημονευθούν στην έκθεση μας. Επίσης υπάρχει μια σειρά από υποθέσεις 
για εργατικά θέματα της ιδίας φύσεως για τις οποίες δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος και η 
τελική έκβαση καθώς και το τελικό ποσό που πιθανά θα επιδικασθεί στο Πανεπιστήμιο δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθεί.  
 
Τέλος υπάρχουν διάφορες προς συζήτηση υποθέσεις με τρίτους συνεργάτες του 
Πανεπιστημίου οι τελική έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί. Οι απαιτήσεις 
των αντιδίκων ξεπερνούν σε σύνολο το ποσό των  4.000 χιλιάδων Ευρώ.  

 
6.4 Τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

 
Το Πανεπιστήμιο τήρησε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Π.Δ. 205/1998) ως προς την Γενική Λογιστική. 
 

6.5 Λοιπά Θέματα  
 

Το Πανεπιστήμιο εκτός από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ελέγχεται και από τους πιο κάτω φορείς: 
 

Φορέας ελέγχου  Είδος ελέγχου  
Ελεγκτικό Συνέδριο  Κατασταλτικός έλεγχος  
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κατασταλτικός έλεγχος  
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7. Συμπεράσματα  

 
Από τα προαναφερόμενα καθώς και από την ελεγκτική εργασία που πραγματοποιήσαμε 
προέκυψαν τα εξής ευρήματα: 
 

 Η ύπαρξη των γηπέδων και οικοπέδων του Πανεπιστημίου, προσδιορίστηκε κατά την 
απογραφή έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2013 βάση συμβολαιογραφικών εγγράφων, και οι 
αξίες  που προσδιοριστήκαν είναι οι αντικειμενικές με βάση την ισχύουσα φορολογική 
νομοθεσία κατά την ημερομηνία αυτή. Κατά την προηγούμενη χρήση ενσωματώθηκαν 
και τα γήπεδα –οικόπεδα του ΤΕΙ τα οποία εντάχθηκαν στα βιβλία του Πανεπιστήμιου 
με βάση την αντικειμενική τους αξία όπως αυτή προέκυπτε από το έγγραφο Ε9. 
 

 Η ύπαρξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου προσδιορίστηκε κατά την απογραφή έναρξης 
της 1 Ιανουαρίου 2013 βάση συμβολαιογραφικών εγγράφων, και οι αξίες που 
προσδιορίστηκαν είναι οι αντικειμενικές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 
κατά  την ημερομηνία αυτή. Κατά την προηγούμενη χρήση ενσωματώθηκαν στα βιβλία 
του Πανεπιστήμιου τα κτίρια του ΤΕΙ βάση συμβολαιογραφικών εγγράφων και οι αξίες 
που προσδιορίστηκαν είναι οι αντικειμενικές όπως προκύπτουν από την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία.   

 
 Το κονδύλι δεν αφορά αποθέματα που προέρχονται από πραγματική απογραφή αλλά ένα 

θεωρητικό απόθεμα το οποίο έχει υπολογιστεί ως ένα ποσοστό 20% επί των αγορών της 
χρήσης. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αποθήκη με την στενή έννοια 
του όρου και ότι επίσης τα αποθέματα δεν παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες μερίδες 
αποθήκης κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει βάση των διατάξεων του ΠΔ 205/98. 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποθέματα αφορούν αναλώσιμα υλικά τόσο για τα 
εργαστήρια των σχολών, όσο και για την γενική λειτουργία του Πανεπιστημίου, υλικά 
φωτοτυπικών, ανταλλακτικά, πετρέλαιο θέρμανσης, κτλ.   
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάση των προαναφερομένων, η φυσική απογραφή των 
αποθεμάτων κατά την διάρκεια του ελέγχου μας, είναι αδύνατη.  
 
Προτείνουμε στο Πανεπιστήμιο την οργάνωση μιας αποθήκης τόσο χωροταξικά όσο και 
λογιστικά και την τήρηση μερίδων αποθήκης, ώστε να είναι δυνατή η ορθή διαχείριση 
και παρακολούθηση των αποθεμάτων. Επίσης προτείνουμε την διενέργεια μιας 100% 
φυσικής απογραφής και συνεπώς την αναγνώριση των ελλειμμάτων και των 
πλεονασμάτων που θα προκύψουν. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει 
σε τέτοια ενέργεια θα πρέπει να διενεργεί τακτικές φυσικές απογραφές ακόμη και σε 
δειγματοληπτικό επίπεδο. Τέλος επισημαίνουμε πως η οργάνωση της αποθήκης 
συνεπάγεται και την διενέργεια αποτίμησης του αποθέματος, βάση των αποδεκτών 
μεθόδων αποτίμησης (π.χ. σταθμικός μέσος).  
 

 Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου προήλθε ως αποτέλεσμα από την απογραφή ενάρξεως η 
οποία πραγματοποιήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2013, χωρίς όμως να μπορεί να διαπιστωθεί 
η πραγματική προέλευση και ακρίβεια του, λόγω των εν γένει προβλημάτων που 
παρουσίασε η απογραφή έναρξης τόσο σε σχέση με την αναγνώριση και την αποτίμηση 
των παγίων στοιχείων όσο και σε σχέση με την αναγνώριση και  αποτίμηση των 
αποθεμάτων. 
 

 Κατά την απογραφή που πραγματοποιήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2013 έγινε μια παραδοχή 
ότι το αναπόσβεστο υπόλοιπο όλων των παγίων του Πανεπιστημίου πλην των γηπέδων 
και οικοπέδων καθώς και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης χρηματοδοτήθηκαν μέσω 
επιχορηγήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι το κεφάλαιο 
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έπρεπε να μειωθεί κατά το ποσό αυτό. Οι επιχορηγήσεις, έχουν αποσβεστεί με το σύνολο 
των αποσβέσεων αυτών των παγίων που θεωρήθηκε ότι χρηματοδοτήθηκαν μέσω των 
επιχορηγήσεων. Η ίδια τακτική ακολουθείται και σε σχέση με τα πάγια που 
ενσωματώθηκαν στο Πανεπιστήμιο από το ΤΕΙ. 
 
Οι επιχορηγήσεις δεν παρακολουθούνται με κάποιο συγκεκριμένο αρχείο και ως εκ 
τούτου δεν ήταν δυνατό να βεβαιωθούν τα ισχυριζόμενα. Για λόγους καλύτερης 
παρακολούθησης θα πρέπει να τηρηθεί ένα τέτοιο αρχείο και οι αποσβέσεις θα πρέπει να 
παρακολουθούνται σε αντίθετο λογαριασμό ο οποίος στην υπό έλεγχο χρήση δεν 
υπάρχει.  
 

 Σχετικά με την μισθοδοσία πραγματοποιήσαμε συμφωνία της μισθοδοσίας στην 
διαδικασία της οποίας συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες λόγω του γεγονότος ότι λόγω 
ΚΑΔ η μισθοδοσία των καθαριστριών του Πανεπιστημίου η οποία και αποτελεί το 
σημαντικότερο μέρος της, έχει γίνει λογιστική εγγραφή στους υπο-λογαριασμούς του 
Λογαριασμού 64 κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Η μισθοδοσία των 
καθαριστριών έχει ΚΑΔ με περιγραφή έξοδα καθαρισμού και για αυτό τον λόγο 
ταξινομήθηκε στον Λογαριασμό 64 αντί για τον λογαριασμό 60. 
 

 Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και βάση της 
αναφοράς/επιστολής που μας παραδόθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 
υπάρχουν νομικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν εργατικά θέματα και θέματα που 
προέκυψαν από  την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες όπως με την εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης, με συνολική αξία 650 χιλιάδες Ευρώ περίπου για τις οποίες 
το Πανεπιστήμιο θα όφειλε να κάνει κάποια πρόβλεψη στα βιβλία του καθώς υπάρχουν 
τελικές αποφάσεις από το δικαστήριο το οποίο δικαίωσε τους αντίδικους σε βάρος του 
Πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά δεν έχει σχηματιστεί κάποια πρόβλεψη καθώς υπάρχει η 
πάγια τακτική του Πανεπιστημίου να μην σχηματίζει προβλέψεις αλλά να καταβάλει 
αποζημιώσεις βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.   

 
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη Σύγκλητο, τη Διεύθυνση και το 
προσωπικό του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν για την 
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας μας. Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε σχετική με το 
περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, επεξήγηση. 

 
Με εκτίμηση,  

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Ζαλόγγου 4, 153 43 Αγία Παρασκευή 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 162 

 
Αθήνα,   30 Σεπτεμβρίου 2021 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
                       Μάριος Γεωργίου 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12951 
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