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ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Τ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. 
 

 Οι μοναδικοί πόροι του Π.Τ. είναι τα έσοδα από τις νέες εγγραφές μελών και 

τις συνδρομές των τακτικών μελών. Επίσης ένα μικρό ποσόν, που προκύπτει 

από τους τόκους του λογαριασμού που διατηρεί στην Ε.Τ.Ε. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία το Π.Τ. δίνει στο ΚΔΣ το 50% των συνδρομών 

των τακτικών μελών. 

   Τα έξοδα του Π.Τ. αφορούν στην λειτουργία του και στις διάφορες 

εκδηλώσεις που διοργανώνει. 

  Στόχος μας είναι τα έξοδα να καλύπτονται από τα έσοδα και να έχουμε 

ισοσκελισμένο ισολογισμό. Χάρη στις συνδρομές των μελών μας και την 

σωστή οικονομική διαχείριση, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στην παραπάνω 

προσπάθεια.  

 Αναλυτικά: 

 Το υπόλοιπο του Ταμείου το έτος 2016, ήταν πέντε χιλιάδες τριακόσια 

ογδόντα εννέα ευρώ και επτά λεπτά (5.389,07). 

 Στο οικονομικό έτος 2017, τα έσοδα του Π.Τ. ανήλθαν στο ποσό των έξι 

χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών 

(6.396,73).  

 Τα έξοδα, στο ίδιο διάστημα, ανήλθαν στο ποσό των δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.976,40). 
  

 Όπως προκύπτει,  υπάρχει πλεόνασμα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 

ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (3.420,33). 

Εντός του 2017 έγινε η απόδοση του 50% των συνδρομών προς το Κ.Δ.Σ., για 

τα έτη 2015 & 2016. Το ποσόν ανήλθε στις τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 

πενήντα ευρώ (4.950). 

mailto:ptmessinias@psf.org.gr
http://psf.org.gr/pt-messinias


 Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι, στις 31/12/2017, στο ταμείο του 

Π.Τ. υπήρχαν τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα 

λεπτά (3.859,40).                            

  

Ενδεικτικά αναφέρουμε, μερικά από τα μεγαλύτερα έξοδα του έτους 2017: 

 190,49 ευρώ κόστισαν οι δύο εκδηλώσεις για την βασιλόπιτα του Π.Τ 

σε Καλαμάτα και Σπάρτη. 

 1.590,83 ευρώ κόστισαν οι έξι εκδηλώσεις στις πόλεις τις Λακωνίας, για 

την ομιλία ‘’Σκολίωση σε παιδιά και εφήβους’’. 

 397,53 ευρώ, κόστισε η μετακίνηση και διαμονή της Προέδρου, στην 

Αθήνα, για την Τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, καθώς και για 

την Έκτακτη που πραγματοποιήθηκε εντός του 2017. 

 

 Όλα τα έξοδα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από το Νόμο 3599/2007 και την Υπουργική Απόφαση 

Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107363/2010, που διέπουν την λειτουργία των Π.Τ. του Π.Σ.Φ.-

Ν.Π.Δ.Δ.  
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