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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ΔΣΟΤ 2011
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σαράντος Μαρινάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.ΥΑ. Καλαμάτας,Ταμίας Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Από ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην ινγηζηήξην ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο
2011 ε γεληθή εηθόλα απνινγηζηηθά παξνπζηάδεη ηνπο εμήο πίλαθεο ησλ εζόδσλ θαη
εμόδσλ:
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011
ΕΟΔΑ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΝΔΡΟΜΕ
ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΕΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΟΚΟΙ)
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2010
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011
ΕΞΟΔΑ
ΕΠΙΠΛΑ
ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ
ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΡΙΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΝ. ΕΞΟΔΑ
ΣΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΕΙΦ. Α.Σ.
ΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΙΟΝ
ΕΞΟΔΑ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜΕΙΟΤ 2010
ΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
188.048,00 €
14.997,00 €
1.612,52 €
204.657,52 €
263.792,14 €
468.449,66€

ΕΥΡΩ
0,00 €
168.233,37 €
32.791,78 €
49.747,5 €
20.383,45 €
65.863,03 €
161,20 €
605,11 €
337.785,44 €
4.744,11 €
333.041,33 €
135.408,33 €
468.449,66 €

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ωο πξνο ηνλ απνινγηζκό ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2011 δηαηππώλνπκε ηηο εμήο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο αλά θσδηθό εζόδσλ.:

Α. ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ
01. Απνζεκαηηθό : 263.792,14 €
Αθνξά ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 δει. 1.1.2011.
Σν απνζεκαηηθό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 αλεξρόηαλ ζην πνζό
ησλ 263.792,14 € ην νπνίν βξηζθόηαλ : 200.872,74 € ζηνλ ππαξηζκ. 84339148
ινγαξηαζκό όςεσο (Δκπνξηθή Σξάπεδα), 59.400,58 € ζηνλ ππαξηζκ. 320034798
ινγαξηαζκό γηα ην πξόγξακκα EQUAL (POSTBANK) θαη 3.518,82 € ζην Σακείν
ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α..

02. ΔΟΓΑ 2011 : 188.048,00
1. Δζνδα από ζπλδξνκέο : 188.048,00
Αθνξά ζε έζνδα από εγγξαθέο θαη ζπλδξνκέο κειώλ ( έηνπο 2011 θαη
παξειζόλησλ εηώλ)
2. Δζνδα από ρνξεγνύο: 14.997,00 €
Αθνξά :
ηα έζνδα πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαηξεηώλ ALSON
A.E, ΑΚΑΣΣ Α.Δ., AMITECH ΜΑΝΑGEMENT LTD, CONSTRAT ΔΠΔ, ΓΔΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., DIMTECH S.A., KAΡΚΑΝΙΑ A.E.,
MICROSYSTEMS LTD, ΜΙΥΟ AE, ΟΛΤΜΠΙΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΔ, PIPELIFE
ΔΛΛΑ ΑΔ., ΠΑΠΑΚΟΜΑ NTATATEXNIKA ΔΠΔ, SOFTWORKS Α.Δ.,
ΣΔΥΝΩΡ ENGINEERING ΔΠΔ. θαη ΤΓΡΑΤΛΙ ΔΠΔ σο ρνξεγώλ ζηελ 23ε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηε Λάξηζα (1.7.2011).
3. Δζνδα θεθαιαίσλ : 1.612,52
Αθνξά ζε έζνδα από ηόθνπο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

Β. ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΟΓΩΝ
1. ΔΠΗΠΛΑ : 0 €
Γελ ππήξμαλ αγνξέο επίπισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ : 168.233,37
 Ακνηβέο κόληκνπ πξνζσπηθνύ : 154.575,19 €
Αθνξά ζηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. (4
άηνκα)
 Ακνηβέο εθηόο έδξαο : 13.658,18 €
Αθνξά ζε απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ.
 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 32.791,78 €
Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ. Από ην παξαπάλσ
πνζό αθαηξείηαη ην πνζό ησλ 4.744,11 € πνπ αθνξά ζε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ
ΙΚΑ θαη ηνπ ΣΜΔΓΔ (Γεθέκβξηνο + Γώξν Υξηζηνπγέλλσλ) πνπ θαηαβιήζεθαλ
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012.
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 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 49.747,50 €
Αθνξά :
 Ακνηβή λνκηθνύ ζπκβνύινπ : 28.162,50 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Ακνηβή εηδηθνύ πκβνύινπ : 17.030,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο εηδηθνύ πκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Ακνηβή Καζαξίζηξηαο 2.640,00 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο θαζαξίζηξηαο
 Ακνηβή Λνγηζηή : 500,00 €
 Ακνηβέο ζε ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο : 1.415,00 €
 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ : 20.383,45 €
Αθνξά :
 Ζιεθηξηθό ξεύκα : 1.757,20 €
 ΓΔΤΑΛ : 111,40 €
 Σειεπηθνηλσλίεο : 2.960,73 €
 Σαρπδξνκηθά : 5.228,19 €
 Δλνίθηα : 7.800,00 €
 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο, επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο : 2.525,93 €
Αθνξά ζε αλαιώζηκα ησλ Ζ/Τ ζε ζπληεξήζεηο , ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαη ζηε θηινμελία ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο Δλσζεο.
 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 65.863,03 €
Αθνξά :
 Μεηαθνξηθά : 100,00 €
 Δμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνύ : 19.075,06 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ) ηνπ Γ.. θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Δμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνύ : 5.573,38 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ) ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηε EUREAU.
 Δμνδα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο : 377,20 €
 Δμνδα Γεληθήο πλέιεπζεο – πλεδξίσλ – Ζκεξίδσλ : 2.932,18 €
Σν πνζό αθνξά ζε έμνδα ηεο 23εο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηε Λάξηζα ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011.
 πλδξνκέο : 20.497,29 €
Αθνξά ζηε ζπλδξνκή πνπ θαηαβάιιεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε
EUREAU ( 19.712,00 €), ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνλ πιεζπζκό θαη ην ΑΔΠ
θάζε ρώξαο-κέινπο, θαζώο επίζεο θαη ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά (785,29 €).
 Γσξεέο γηα θνηλσθειείο ζθνπνύο : 810,00
Αθνξά ζε πνζά πνπ δόζεθαλ αληί γηα ηελ αγνξά θαξηώλ ζην «ΥΑΜΟΓΔΛΟ
ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ» θαη ζε έξαλν ηνπ ΔΔ.
 Δληππα – Γξαθηθή ύιε : 3.311,69
Αθνξά ζε εθηύπσζε εληύπσλ θαη αγνξά γξαθηθήο ύιεο
 Τιηθά άκεζεο θαηαλάισζεο – Γηάθνξα Δμνδα : 2.409,99
 Δμνδα δεκνζηεύζεσλ : 331,20
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Αθνξά ζηε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο
εθινγναπνινγηζηηθήο πλέιεπζεο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Φ.Π.Α. 10.445,04

γηα

ζύγθιηζε

ηεο

 ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝ. ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 161,20 €


Αθνξά ζε παξαθξάηεζε θόξνπ από ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα θαζώο επίζεο θαη
ζε δηάθνξα έμνδα ηξαπεδώλ.

 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΔΗΦ. Α.Σ : 605,11 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
► Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2011 πξνέβιεπε έζνδα 979.692,14 €
θαη ηειηθά ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα 468.449,66 €.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 είλαη
θαηά 511.242,48 € ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Η κεγάιε πζηέξεζε
νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε νηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνο ηελ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α., θαζώο θαη ζηε κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
αξηζκνύ Γ.Δ.Τ.Α. γηα ην 2011. Δηδηθόηεξα ε 2ε δόζε ηεο εηζθνξάο κεγάινπ αξηζκνύ
θαηαβιήζεθε πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. εληόο ηνπ 2012.
► Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2011 πξνέβιεπε έμνδα 328.360,00 €
θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα 333.041,33 €.
Οζνλ αθνξά ζηα έμνδα ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4.681,33 €
πεξηζζόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Η κηθξή απηή δηαθνξά νθείιεηαη ζηελ
αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (πνζνζηό ΗΚΑ, Λνγαξηαζκόο Αιιειεγγύεο)
θαζώο επίζεο θαη ζην κεγάιν αξηζκό γλσκνδνηήζεσλ πνπ ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαιείηαη λα
απαληήζεη ( ακνηβή λνκηθνύ πκβνύινπ).
Από ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο όπσο παξαπάλσ δηαηππώζεθαλ πξνθύπηνπλ
ηα εμήο :
Ζ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ην έηνο 2011 θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο
έμνδα κε πνιύ πξνζεθηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ωζηόζν, ε δηαθνξά
αλάκεζα ζηα έζνδα πνπ πξνβιέθζεθαλ θαη ζε απηά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
είλαη πνιύ κεγάιε αθνύ ε αλαινγία είλαη 1 πξνο 2. Παξαηεξήζεθε πνιύ
κεγάιε δπζθνιία είζπξαμεο ησλ νθεηιώλ παξειζόλησλ εηώλ. ην παξαπάλσ
απνηέιεζκα ζπλέβαιε θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ έγθξηζε
ησλ εληαικάησλ από ηνπο θαηά ηόπνπο Δπηηξόπνπο. Μεηά ηελ δηάηαμε ηνπ Ν.
4071/12 ηα εληάικαηα ησλ εηζθνξώλ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δελ ειέγρνληαη
πιένλ από ηνπο Δπηηξόπνπο αθνύ είλαη θάησ από 5.000 € θαη επνκέλσο ην
πξόβιεκα δηεπζεηήζεθε. Οη Γ.Δ.Τ.Α. ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη ε
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ζπλδξνκέο ηνπο θαη νη
θαζπζηεξήζεηο ζηελ έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο πξνθαινύλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ Δλσζε. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα είλαη
ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.

***********
4

