
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
 
 
 

Συνάδελφοι, 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ7γ/ΓΠ/62030 

(ΦΕΚ Β' 2743/02-12-2011) « αρμοδιότητες μελών Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού 

Τμήματος » σας υποβάλλω τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2018 για έγκριση. Επίσης, 

αποδίδω το ταμείο έως 31-12-2018. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Σύμφωνα με τα γραμμάτια είσπραξης που υπάρχουν στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο 

καταγραφής των εσόδων του Π.Τ. Αττικής συνολικά για το έτος 2018 έχουμε 124 έγγραφες 

και 2590 συνδρομές. Αναλυτικά έχουμε 94 έγγραφες και 1811 συνδρομές μέσω Εθνικής και 

30 έγγραφες και 779 συνδρομές μέσω Πειραιώς (έως και τον Ιούνιο).  
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

Σύμφωνα με τα άνωθεν στοιχεία έχουμε 2590 συνδρομές στο σύνολο το 2018 έναντι 1795 

κατά το 2017, 1661 κατά το έτος 2016  και 1516 κατά το έτος 2015). 

 Στο σύνολο εισπράχθηκαν (100.601€  και  44280 € ) 144881 €  από συνδρομές. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Επίσης σύμφωνα με τα άνωθεν στοιχεία έχουμε 124 εγγραφές το 2018, έναντι 206 εγγραφές 

το 2017 ενώ το 2016 ήταν 185 εγγραφές και το 2015 ήταν 193. 

Τα έσοδα από τις εγγραφές των νέων μελών τα έσοδα έφτασαν (2.820 € μέσω της Εθνική και 

900 € μέσω της Πειραιώς) τα 3.720  €. 
 

 

 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Σε όλη τη διάρκεια του 2018 το Π.Τ. Αττικής είχε: 

 ΕΚΡΟΕΣ 
 

Απόδοση προς ΚΔΣ συνδρομών έτους 2017 (Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο) και έτους 2018 έως και Οκτώβριο.  

Επίσης  επιστροφές από λάθος καταθέσεις στο λογ/σμο μας 

και λοιπές αποδόσεις.  
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

  80.935 € 
 

Έξοδα για αναλώσιμα, γραφική ύλη, ηλεκτρονική και 

ταχυδρομική επικοινωνία με τα μέλη, ταυτότητες μελών,spot, 

ημερίδα ΠΤ, έξοδα των αντιπροσώπων στην τακτική Γ.Σ. 

αντιπροσώπων 2018. 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

8.344,58 €  



 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

 

Έσοδα συνολικά από συνδρομές και εγγραφές (Εθνική)                                                103.421 € 

Τόκοι (μετά από αφαίρεση φόρων) 42,2€ 

Σύνολο 103.463,20 € 

Έσοδα συνολικά από συνδρομές και εγγραφές  ΔΙΑΣ                                      11.970 € 

Γενικό σύνολο 115.433,20 € 
 

Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/17 107.123,81 € 

Εισροές  μέσω Εθνικής 103.463,20 € 

ΕΚΡΟΕΣ   

Έξοδα 8.344,58 € 

Αποδόσεις προς ΚΔΣ 80.935 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 121.307,43 € 
Εισροές  μέσω ΔΙΑΣ                                      11.970 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 133.277,43 € 
 

Το υπόλοιπο στις 31/12/2018 είναι 121.307,43 €(Εθνική Τράπεζα 120.731,74 € και μετρητά 

575,69 €).  

Το διαθέσιμο υπόλοιπο στις 31/12/2018 στην Τράπεζα Πειραιώς είναι 11.970 €.  

Γενικό Σύνολο Ταμείου 31/12/2018 του ΠΤ ΑΤΤΙΚΗΣ: 133.277,43 €. 

 

 

Παρατηρήσεις :  

 

1. Οι συνδρομές των μηνών  Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018, θα αποδοθούν στο ΚΔΣ 

εντός του Φεβρουαρίου.  

2. Τα ποσά απόδοσης βάσει των συνδρομών και των εγγραφών που αναλογούν στο ΠΤ 

από το ΚΔΣ από τον μήνα Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του 2018, στην τράπεζα 

Πειραιώς μέσω του συστήματος Δίας δεν συμπεριλαμβάνονται.  

 

 

 

 

Συναδελφικά 
 

Παπατσίμπας Βασίλειος 

Ταμίας  ΠΤ Αττικής 

 

  



 


