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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ΔΣΟΤ 2012
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ
Σαράντος Μαρινάκης, Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, Ταμίας Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Από ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ην ινγηζηήξην ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α., θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο
2012 ε γεληθή εηθόλα απνινγηζηηθά παξνπζηάδεη ηνπο εμήο πίλαθεο ησλ εζόδσλ θαη
εμόδσλ:
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012
ΕΟΔΑ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΝΔΡΟΜΕ
ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ
ΕΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΟΚΟΙ)
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2011
ΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012
ΕΞΟΔΑ
ΕΠΙΠΛΑ
ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ
ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΡΙΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΝ. ΕΞΟΔΑ
ΣΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ ΕΙΦ. Α.Σ.

ΕΥΡΩ
287.545,00 €
8.000,00 €
278,24 €
295.823,24 €
135.408,33 €
431.231,57€

ΕΥΡΩ
4.186,09 €
149.673,35 €
30.902,76 €
78.566,45 €
11.811,20 €
57.372,24 €
153,00€
821,09€

ΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

333.486,18€

ΕΞΟΔΑ
ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΜΕΙΟΤ 2012
ΥΝΟΛΟ

333.486,18€
97.745,39€
431.231,57€

Η. ΔΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Ωο πξνο ηνλ απνινγηζκό ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2012 δηαηππώλνπκε ηηο εμήο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο αλά θσδηθό εζόδσλ:

Α. ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ
01. Απνζεκαηηθφ : 135.408,33 €
Αθνξά ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 δει. 1.1.2012.
Σν απνζεκαηηθό ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 αλεξρόηαλ ζην πνζό
ησλ 135.408,33 € ην νπνίν βξηζθόηαλ : 64.680,71€ ζηνλ ππαξηζκ. 84339148
ινγαξηαζκό όςεσο (Emporiki Bank), 61.844,53 € ζηνλ ππαξηζκ. 320034798
ινγαξηαζκό γηα ην πξόγξακκα EQUAL (Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην) θαη 8.883,09 €
ζην Σακείν ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α..
02. ΔΟΓΑ 2012 : 295.823,44,00 €
1. Δζνδα απφ ζπλδξνκέο : 287.545,00€
Αθνξά ζε έζνδα από εγγξαθέο θαη ζπλδξνκέο κειώλ (έηνπο 2012 θαη
παξειζόλησλ εηώλ)
2. Δζνδα απφ ρνξεγνχο: 8.000,00 €
Αθνξά :
ηα έζνδα πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαηξεηώλ
ΑΚΑΣΣ Α.Δ., DATA COMMUNICATION, DIMTECH S.A., I. ΛΔΩΝ & ΗΑ E.E.
CALON CONSTRUCTIONS, KAΡΚΑΝΗΑ A.E., SIEMENS, SOFTWORKS Α.Δ.,
θαη ΣΔΥΝΩΡ ENGINEERING Δ.Π.Δ., σο ρνξεγώλ ζηελ 24ε Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηε Υίν (13.7.2012).
3. Δζνδα θεθαιαίσλ : 278,24 €
Αθνξά ζε έζνδα από ηόθνπο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα.

Β. ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΟΓΩΝ
1. ΔΠΗΠΛΑ : 4.186,09 €
 Αγνξά επίπισλ : 1.812,02 €
Αθνξά ζηα έμνδα γηα αγνξά επίπισλ ιόγσ κεηαθνξάο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζε λέα
γξαθεία. Σα έπηπια θξίζεθαλ απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
γξαθείσλ.
 Δμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ : 2.374,07 €
Αθνξά ζηα έμνδα κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαη
ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. (Ζ/Τ, θιηκαηηζηηθώλ θιπ) ιόγσ ησλ
λέσλ γξαθείσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
2. ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ : 149.673,35 €
 Ακνηβέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ : 149.673,35 €
Αθνξά ζηηο κεηθηέο απνδνρέο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
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(4 άηνκα)
 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ : 30.902,76 €
 Αθνξά ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ θαη ζην ΣΜΔΓΔ
 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ : 78.566,45 €
Αθνξά :
 Ακνηβή λνκηθνχ ζπκβνχινπ : 15.687,50 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. Ο Ννκηθόο
ύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θ. Παλαγηώηεο Επγνύξεο ακείβεηαη αλά
γλσκνδόηεζε θαη ε ακνηβή ηνπ θαιύπηεηαη από ηηο ζπλδξνκέο ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
 Ακνηβή εηδηθνχ πκβνχινπ : 18.343,50 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο εηδηθνύ πκβνύινπ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θ. Διέλεο
Βαξδάθνπ.
 Ακνηβή Καζαξίζηξηαο : 3.600 €
Αθνξά ζηελ ακνηβή ηεο θαζαξίζηξηαο.
 Ακνηβή Λνγηζηή : 4.961,85 €
 Ακνηβή Σερληθψλ : 322,00 €
 Ακνηβή γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία : 1.160,80 €
 Απνδεκηψζεηο εθηφο έδξαο κειψλ Γ.., πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ :
11.277,86 €
 Απνδεκίσζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο : 23.212,94 €
Αθνξά ζηελ απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηεο θ. Γειεγηάλλε,
γξακκαηέσο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. .
 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ : 11.811,20 €






Αθνξά :
Ζιεθηξηθφ ξεχκα : 1.496,46 €
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. : 139,10 €
Σειεπηθνηλσλίεο : 2.849,79 €
Σαρπδξνκηθά : 1.163,35 €
Δλνίθηα : 6.162,50 €

 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ : 57.372,24 €
Αθνξά :
 Μεηαθνξηθά : 66,00 €
 Δμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνχ - εηζηηήξηα : 20.544,17 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εζσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη δαπάλεο
μελνδνρείσλ) ηνπ Γ.., ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
 Δμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνχ : 1.371,59 €
Σν πνζό απηό αθνξά ζε έμνδα ηαμηδίσλ εμσηεξηθνύ (εηζηηήξηα θαη έμνδα
μελνδνρείσλ) ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ζηε EUREAU. Θα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί όηη ην παξαπάλσ πνζό ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα έηε είλαη
ζεκαληηθά κεησκέλν, αθνύ ηα ζηειέρε ηεο ΔΓΔΤΑ ζπκκεηείραλ ζε ειάρηζηεο
ζπλαληήζεηο ζην εμσηεξηθό.
 Δμνδα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο : 614,15 €
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 Δμνδα Γεληθήο πλέιεπζεο – πλεδξίσλ – Ζκεξίδσλ : 3.485,18 €
Σν πνζό αθνξά ζηα έμνδα ηεο 24εο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υίν ηελ 13ε Ηνπιίνπ 2012 (δελ πεξηιακβάλεη ηηο
δαπάλεο εηζηηεξίσλ, ηα μελνδνρεία θαη ηηο απνδεκηώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε άιιν θσδηθό, αιιά κόλν ηνπο θαθέινπο ησλ ζπλέδξσλ θαη ηα έμνδα
εθηύπσζεο).
 πλδξνκέο : 17.828,44 €











 13.720,44 €: Αθνξά ζηε ζπλδξνκή πνπ θαηαβάιιεη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηε EUREAU, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνλ πιεζπζκό θαη
ην ΑΔΠ θάζε ρώξαο-κέινπο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ην πνζό ηεο
ζπλδξνκήο γηα ην 2012 είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα έηε
θαζώο ε ΔΤΑΘ ζπκκεηέρεη ζηελ εηήζηα ζπλδξνκή.
 4.108,00 €: Αθνξά ζε ζπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θαζώο
επίζεο θαη ζηελ ζπλδξνκή ζηελ ηζηνζειίδα Αftodioikisi.gr ( 615 € ην
κήλα) κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
έξγνπ ηεο θαη ηνπ έξγνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.
Γσξεέο γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο : 210,00 €
Αθνξά ζε πνζά πνπ δόζεθαλ αληί γηα ηελ αγνξά θαξηώλ ζην «ΥΑΜΟΓΔΛΟ
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ» θαη ζε έξαλν ηνπ ΔΔ.
Δληππα – Γξαθηθή χιε : 792,84 €
Αθνξά ζε αγνξά γξαθηθήο ύιεο. Σν πνζό είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλν ζε ζρέζε
κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, αθνύ κεηά ηελ αγνξά ηνπ θσηνηππηθνύ
κεραλήκαηνο κεγάιν κέξνο ησλ εγγξάθσλ αλαπαξάγεηαη ζηα γξαθεία καο,
ελώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη άιινπο
θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ ειεθηξνληθά.
Τιηθά άκεζεο αλάισζεο : 243,80 €
Κνηλφρξεζηα : 1.522,94 €
Γηθαζηηθά έμνδα : 639,42 €
Δμνδα ινηπφλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ : 1.601,78 €
Γηάθνξα Δμνδα : 771,17 €
Φ.Π.Α. : 7.680,76 €

 ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ : 153,00 €
 Αθνξά ζε παξαθξάηεζε θόξνπ από ηόθνπο από ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα
θαζώο επίζεο θαη ζε δηάθνξα έμνδα ηξαπεδώλ.
 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ : 821,09 €

ΗΗ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
► Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2012 πξνέβιεπε έζνδα 562.000 € θαη
ηειηθά ην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα 295.823,24€.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2012 είλαη
θαηά 266.176,76 € ιηγόηεξα από ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Ζ κεγάιε πζηέξεζε
νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε νηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ Γ.Δ.Τ.Α. πξνο ηελ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α. από πξνεγνύκελα έηε, θαζώο θαη ζηε κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ αξηζκνύ Γ.Δ.Τ.Α. γηα ην 2012.
► Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2012 πξνέβιεπε έμνδα 334.820,00 €
θαη ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα 332.728,41 €.
Οζνλ αθνξά ζηα έμνδα ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. έηνπο 2012 παξαηεξνύκε κηθξή κείσζε ζε
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ζρέζε κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα. Καη κάιηζηα ε κείσζε είλαη αθόκα κεγαιύηεξε αλ
ιεθζεί ππόςε όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2012 δελ είρε πξνβιεθζεί ε απνδεκίσζε
ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηεο θ. Γειεγηάλλε.
Σν 2012 θαηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δαπαλώλ ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
(λέα γξαθεία κε κεησκέλν ελνίθην θαη θνηλόρξεζηα ζε ζρέζε κε ηα παιηά γξαθεία,
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, κείσζε ηαμηδηώλ ζην εμσηεξηθό θ.α.),αιιά ην
κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δαπαλώλ είλαη αλειαζηηθέο δαπάλεο.
Από ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο όπσο παξαπάλσ δηαηππώζεθαλ πξνθύπηνπλ
ηα εμήο :
Ζ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. ην έηνο 2012 θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο
έμνδα κε πάξα πνιχ πξνζεθηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ωζηφζν, ε δηαθνξά
αλάκεζα ζηα έζνδα πνπ πξνβιέθζεθαλ θαη ζε απηά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
είλαη κεγάιε . Αλ ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δελ είρε απνζεκαηηθφ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε
δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα θαη ζα
αληηκεηψπηδε πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο. Γπζηπρψο, ην 2012 παξαηεξήζεθε
κεγάιε δπζθνιία είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. απφ παξειζνχζεο
ρξήζεηο, θαη θπξίσο απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α. πνπ πξνήιζαλ απφ ζπγρψλεπζε κεηά
ηνλ «Καιιηθξάηε» θη αλέιαβαλ ηα ρξέε ησλ Γ.Δ.Τ.Α. πνπ ζπγρσλεχζεθαλ.
Κη απηφ παξφιν πνπ ην Γ.. ηεο Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δηέγξαςε ην κηζφ πνζφ ησλ
νθεηιψλ εθφζνλ μεπεξλνχζαλ ηηο 2.360 €. Μάιηζηα, ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θάιεζε θαη
ηηο Γ.Δ.Τ.Α. κε πςειέο ζρεηηθά νθεηιέο λα πξνβνχλ ζε δηαθαλνληζκφ κε
επλντθνχο φξνπο. Γπζηπρψο, ειάρηζηεο αληαπνθξίζεθαλ. Οη εηζθνξέο ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. θξίλνληαη ρακειέο θαη κάιηζηα παξακέλνπλ ζηαζεξέο απφ ην 1998.
Ζ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. δελ ζέιεη λα επηβαξχλεη ηηο Γ.Δ.Τ.Α. θαη κάιηζηα ζε δχζθνινπο
νηθνλνκηθά θαηξνχο, αιιά ζα πξέπεη νη Γ.Δ.Τ.Α. λα αληηιεθζνχλ φηη νη
ζπλδξνκέο ηνπο πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. είλαη ε κνλαδηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζήο
ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ηήλ ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ψζηε λα
κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δ.Γ.Δ.Τ.Α. θαιεί γηα κία αθφκα θνξά ηηο Γ.Δ.Τ.Α.
πνπ νθείινπλ εηζθνξέο πξνεγνχκελσλ εηψλ λα ηίο θαηαβάινπλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αδχλαην λα πξνβνχλ ζε δηαθαλνληζκφ.

***********
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