
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (παραλαβή ταμείου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2011-2014

Στις 15/2/2012, η ταμίας του νέου ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ παρέλαβε το Ταμείο από την προκάτοχό 
της με τα παρακάτω στοιχεία που συνέθεταν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Συλλόγου:

1) Οικονομικός Απολογισμός από 1/2/2008 – 30/4/2011 όπως παρακάτω:

με βάση τα αναλυτικά στοιχεία κίνησης του ταμείου και τις σχετικές διευκρινήσεις σημειώνω:
Β2: τα έσοδα προκύπτουν από πώληση βιβλίων του συλλόγου την ημέρα των εκλογών
Γ : τα έσοδα προκύπτουν κυρίως από την επιχορήγηση του ΤΕΕ για την ημερίδα της Γ3 (ΓΟΚ, 

Μάρτιος 2010) και από τα σεμινάρια στον ξενώνα
Γ2: προκύπτει  το  μοναδικό  έσοδο  για  το  σύλλογο  από  το  συνέδριο:  16.956,50  ευρώ (από 

συμμετοχές)
Δ: Τα έσοδα  προκύπτουν  από  το  Περιοδικό  ως  συμβολή  του  εκδότη  στο  Σύλλογο  για  τη 

δουλειά της συντακτικής επιτροπής. Τα έξοδα είναι από συμβολή του συλλόγου στα έξοδα 
ταχυδρομικής αποστολής του περιοδικού.

Ε: Τα έσοδα αφορούν σε επιστροφή ΔΕΗ, τα έξοδα σε ΕΤΑΚ, επισκευή στέγης, λογαριασμούς 
παγίων εξόδων

Ζ: Το έξοδο αφορά κατά βάση σε δάνειο σε υπάλληλο και έχει σταδιακά αποπληρωθεί.

Τα αναλυτικά στοιχεία εσόδων – εξόδων που αφορούν στο Συνέδριο δεν είναι στη διάθεση του 
Συλλόγου  (επισυνάπτω  τον  απολογισμό  που  παραδόθηκε  από  την  εταιρεία  που  ανέλαβε  τη 
διοργάνωση και το αντίστοιχο συμφωνητικό).

Με βάση τον παραπάνω απολογισμό προκύπτει ότι στις 30/4/2011 το Ταμείο του συλλόγου ήταν 
στα 1.905,22 ευρώ. 



Η κίνηση του Ταμείου από 1/5/2011 έως 31/1/2012 ήταν, συνοπτικά, όπως παρακάτω:

Τα έσοδα προέρχονται από τις συνδρομές που συγκεντρώθηκαν με αφορμή, κυρίως, τις εκλογές 
(Νοέμβριος 2011) και από τις τακτικές επιχορηγήσεις του ΤΕΕ. Τα έξοδα αφορούν σε πληρωμές 
προσωπικού, απόδοση συνδρομών σε τμήματα, πάγια και λειτουργικά έξοδα.

Με βάση τα παραπάνω, το ταμείο που παρελήφθη είχε 17.870,97 ευρώ και 3.319,10 ευρώ από 
συνδρομές σε παραλαβή.

Η σημερινή οικονομική κατάστασή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, πέρα από τα τρέχοντα, «κουβαλάει» και τις 
παρακάτω υποχρεώσεις από το παρελθόν:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
CAE Γεν Συν 25-26/11/11 (ΔΟΥΜΑΣ) 150,00
CAE Γεν Συν 27/04/12 (ΔΟΥΜΑΣ) 200,00
CAE Κατάλογοι έκθεσης (200τεμ Χ 2,48) & μεταφορικά 807,64
Ξενώνας - καθάρισμα υπόλοιπο 2009-2011 1.000,00



Ξενώνας - κόψιμο χόρτων 2011 450,00
Ξενώνας ETAK '09 (με πρόστιμο 500+1% το μήνα) έως 31/1/12 (30 μήνες) 2.716,45
Ξενώνας ETAK '11 έως 31/05/11 (χωρίς το πρόστιμο) 1.654,07
Λογιστής '09-'10 υπόλοιπο 1.800,00
Λογιστής 1ος-5ος '12 750,00
Ενοίκιο αποθήκης 11oς-12ος '11, 1ος-5ος '12 1.750,00
Σεμινάρια Ξενώνα - υπόλοιπο για κα Μαρία 300,00
Αντιπρ 9/2/08 - οδοιπορικά 4.907,74
Αντιπρ 23/01/11 - οδοιπορικά (περίπου) 5.000,00
Αντιπρ 14/01/12 - οδοιπορικά 8.663,63
ΣΥΝΟΛΟ 30.149,53

Τα πάγια έξοδα του συλλόγου, με βάση τις σταθερές μέχρι τώρα υποχρεώσεις του, υπολογίζονται 
όπως παρακάτω:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΠΟΣΟ

ΕΤΗΣΙΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές + ΔΧ + ΔΠ + ΕΑ) 7.326,98 87.923,71

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2.218,10 26.617,22
ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 1.756,86 21.082,36

ΦΕΡΡΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1.713,52 20.562,21
ΡΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1.638,49 19.661,92

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.328,63 15.943,50
ΔΕΚΟ 449,63 5.395,50

ΟΤΕ 277,11 3.325,30
ΔΕΗ 128,13 1.537,60

ΕΥΔΑΠ 4,05 48,60
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 40,33 484,00

Λειτουργικές δαπάνες 504,00 6.048,00
Αγορά - συντήρηση εξοπλισμού 125,00 1.500,00

Ενοίκιο αποθήκης 250,00 3.000,00

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 350,00 4.200,00
Λογιστής 150,00 1.800,00

Δικηγόρος 100,00 1.200,00
Site 100,00 1.200,00

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 1.666,67 20.000,00
Οδοιπορικά Δ. Σ. (2 φορές μηνιαίως * 650€ * 10 μήνες) 1.083,33 13.000,00

Οδοιπορικά Αντιπροσωπείας (1 φορά ετησίως) 583,33 7.000,00

ΞΕΝΩΝΑΣ 373,60 4.483,20
Καθαρισμός - φύλαξη 100,00 1.200,00

ΔΕΗ 78,22 938,60
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ 4,61 55,30

ΤΑΠ 15,44 185,23
Κόψιμο χόρτων 37,50 450,00

ΕΤΑΚ 137,84 1.654,07



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.800,00 21.600,00
Συνδρομή UMAR 83,33 1.000,00

Οδοιπορικά UMAR (1 άτομο * 1.000€ * 2 φορές ετησίως) 166,67 2.000,00
Συνδρομή CAE 916,67 11.000,00

Οδοιπορικά Γεν. Συν. CAE (2 άτομα * 1.000€ * 2 φορές ετησίως) 333,33 4.000,00
Οδοιπορικά Ο.Ε. CAE (1 άτομο * 700€ * 2 φορές ετησίως) 116,67 1.400,00

Συμμετοχή Γεν. Συν. CAE (2 άτομα * 200€ * 2 φορές ετησίως) 66,67 800,00
Οδοιπορικά EFAP (1 άτομο * 700€ * 2 φορές ετησίως) 116,67 1.400,00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2.250,00 27.000,00
Ημερίδες (5 ετησίως * 3.000€) 1.250,00 15.000,00
Εκθέσεις – παρουσιάσεις 833,33 10.000,00

Εκδόσεις 166,67 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.095,87 181.150,41
ΕΚΤΑΚΤΑ 320,80 3.849,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.416,67 185.000,00



Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα (διαχωρίζονται πλέον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Τμήμα Αττικής) είναι όπως παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ ΚΕΦ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΑ

  ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ   ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.905,22     

Α 0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 30.149,53
Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  0,00 Α 1-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  253.000,00

  0,00   1. Δαπάνες Γραφείων - Έξοδα 15.000,00  
  0,00   2. Μισθοί-Δώρα-ΙΚΑ-Φορολογικά 225.000,00  
  0,00   3. Λειτουργικές δαπάνες 13.000,00  

Α 4 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  20.000,00 Α 4 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  0,00
Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  0,00 Β 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  3.000,00
Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-ΕΚΛΟΓ)  0,00 Β 2 ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛ (ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΣΥΝΤ-ΕΚΛΟΓ)  50.000,00
Β 3 ΕΣΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR  0,00 Β 3 ΕΞΟΔΑ CAE – E.E. – UMAR  2.500,00
Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  20.000,00 Γ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  5.000,00
Δ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  30.000,00 Δ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  0,00
Ε ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  12.000,00 Ε ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ  12.000,00

ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  0,00 ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  5.000,00
Ζ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ  10.000,00 Ζ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ  0,00
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΕ  270.000,00 Η    
Θ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  20.000,00 Θ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  20.000,00
Ι ΤΟΚΟΙ  300,00 Ι ΤΟΚΟΙ  30,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 382.300,00  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 380.679,53
    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ 1.620,47
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 382.300,00  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 382.300,00



Ο προϋπολογισμός στηρίζεται στην κεκτημένη εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία και δράση του 
Συλλόγου. Στα επιμέρους σημεία του διευκρινίζεται ότι:
Α4: έχουν υπολογιστεί οι συνδρομές εκτός όσων πάνε στα Τμήματα.
Γ: με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν οι στοχεύσεις του Προγράμματος Δράσης.
Δ: αφορά  την  έκδοση  του  περιοδικού,  όπου  υπολογίζονται  500Ευρώ  έσοδα/τεύχος  και  6 

τεύχη/έτος, έσοδα από εκδόσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των δράσεων που 
προγραμματίζονται  και  έσοδα  από  την  ιστοσελίδα  μετά  την  αναβάθμιση  και  τον 
εκσυγχρονισμό της.

Ε: ο  ξενώνας  θεωρείται  ότι  θα  αρχίσει  να  λειτουργεί  ισοσκελίζοντας  τα  έξοδά  του  με  τις 
δραστηριότητες που θα φιλοξενεί.

Η: η χρηματοδότηση από το ΤΕΕ θεωρείται ότι θα συνεχίσει στο επίπεδο των 90000/έτος.
Θ: η σχέση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τα τμήματα θα παραμείνει ως έχει.

Είναι σαφές ότι η διερεύνηση δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνδεδεμένη και 
με τον ψηφισμένο Προγραμματισμό Δράσεων, είναι άμεσης προτεραιότητας για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητάς του.
Δεδομένου ότι στην ΜΕ για τα Οικονομικά του συλλόγου είχαμε μηδενική προθυμία συμμετοχής, το 
βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος μένει στα μέλη του ΔΣ.

Οι προβληματισμοί – διέξοδοι που, μέχρι στιγμής, τίθενται προς συζήτηση, περιγράφονται όπως 
παρακάτω:

• Έσοδα από το  περιοδικό  και  την  ιστοσελίδα  με  προσεκτική  επιλογή καταχωρήσεων επ’ 
αμοιβή. Προϋπόθεση, η αναβάθμιση των όρων λειτουργίας τους και η ενεργοποίηση της 
δυναμικής συμμετοχής των συναδέλφων με forum διαλόγου και παρουσίασης υλοποιημένου 
έργου. 

• Κατάρτιση προγράμματος εκδοτικής δραστηριότητας (μελέτη σκοπιμότητας και διερεύνηση – 
προσδιορισμό θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος). 

• Προώθηση επετειακών εκδηλώσεων και εκδόσεων για τα 90 χρόνια ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
• Διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης των μελών της Αντιπροσωπείας και διασφάλιση 

της αυτοχρηματοδότησης των συνεδριάσεών της με κατανομή του κόστους σε όλους τους 
εκλεγμένους.

• Εκκαθάριση των παρελθόντων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του προς τον ΣΑΔΑΣ 
με διερεύνηση της δυνατότητας διακανονισμού σταδιακής εξόφλησης ποσών άνω των 100 
ευρώ.

• Χορήγηση στα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που θα ενδιαφερθούν, κάρτας μέλους  με ειδικές 
παροχές που συμβάλλουν στην πολιτιστική και επιστημονική τους ταυτότητα και  αντίτιμο 
ανάλογο των δυνατοτήτων  που θα εξασφαλιστούν.  Παράλληλα,  διερεύνηση δυνατότητας 
χορήγησης πινακίδας πιστοποίησης «ενεργού μέλους» του ΣΑΔΑΣ, που να λειτουργήσει ως 
κίνητρο ενεργοποίησης αλλά και ταμειακής τακτοποίησης των μελών μας.

• Κατάρτιση προγράμματος  αξιοποίησης του ξενώνα Στάμου Στούρνα με  προγραμματισμό 
δράσεων που θα εξασφαλίσουν συνεχή λειτουργία σε ετήσια βάση και οικονομική διαχείριση 
που θα εγγυάται, κατ’ ελάχιστο, τη συντήρησή του. 

• Ενεργοποίηση ουσιαστικής επικοινωνίας με τα Τμήματα και υποστήριξης της οικονομικής 
διαχείρισης των δράσεών τους λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη (νομικά και φοροτεχνικά) 
που υπάρχει  στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και  την αναγκαιότητα  της εξασφάλισης διαφάνειας και 
άρτιας οικονομοτεχνικής στήριξης των επιλογών τους.

• Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των συναδέλφων σε  όλα τα  τρέχοντα θέματα  που 
αφορούν  στην  άσκηση  του  επαγγέλματος  και  τις  εξελίξεις  στην  έρευνα  και  άσκηση  της 
επιστήμης μας.  Διασφάλιση χρηματοδότησης αυτής  της δράσης μέσα από το ΤΕΕ ή/και 
Προγράμματα Επιδοτήσεων.

• Διερεύνηση  της  δυνατότητας  εξασφάλισης  χρηματοδότησης  για  δημιουργία  ψηφιακού 
αρχείου  του  Συλλόγου,  σε  συνεργασία  με  αρμόδιους  για  τέτοια  θέματα  φορείς,  και 
απεμπλοκής του από το κόστος ενοικίου αποθήκης.



Τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις προς επεξεργασία και διαφοροποίηση – εμπλουτισμό. 
Το ζητούμενο είναι να ενεργοποιηθούμε όλοι και να δώσουμε τα κίνητρα ώστε να εξασφαλιστούν 
οι σχέσεις ανάδρασης εκείνες όπου οι συνάδελφοι θα πλαισιώσουν τον Σύλλογό τους ο οποίος 
αντίστοιχα  θα  τους  εξασφαλίζει  ανάσα  στήριξης  και  δημιουργικότητας  στη  δύσκολη  αυτή, 
κοινωνικοοικονομικά, περίοδο.

Αθήνα, 22/06/12
Μαρία ΦΡΑΝΤΖΗ


