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ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου 2011 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 
Για την περίοδο 1/1/2010 έως 31/12/2010 

 
 
Οι κ.κ. Λ. Σταµατίου, ∆. Κωνσταντινίδης και Σ. Γκιόκας αποτελούντες την Ε.Ε. για την 
περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010 του αναγνωρισµένου Σωµατείου µε την επωνυµία 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και υπό την συντοµογραφία ΣΑΤΕ, που εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. της 
18/3/2009 και συγκροτήθηκε σε σώµα στις 26/3/2009, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του 
Καταστατικού του Συνδέσµου προβήκαµε στον έλεγχο της εν γένει διαχειρίσεως της 
παραπάνω περιόδου και διαπιστώσαµε τα ακόλουθα: 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2010 εκδόθηκαν 2.280 γραµµάτια εισπράξεως και εισπράχθηκαν τα παρακάτω ποσά που 
αναλύονται ως εξής: 
1. Από συνδροµές εταιριών–µελών:       328.053,00 
2. Από συνδροµές φυσικών προσώπων:        20.742,97 
3. Εργοληπτικές Οργανώσεις  (Αναλογία Τιµαριθµικής)          6.551,20 
4. Tόκοι: 

ΑΤΤΙΚΗΣ:      45.583,88 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ:               837,51       46.421,39 

5. ∆άνειο (Επιστροφή Τµήµατος)          2.000,00 
6. Χαρτόσηµο              3.936,64 
7. Χορηγίες                           2.500,00   
          ΣΥΝΟΛΟ:              410.205,20 
 
Εποµένως το σύνολο των εισπράξεων µε βάση τα παραπάνω γραµµάτια εισπράξεως 
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι 
λεπτών (410.205,20). 
 
Πλέον αυτών υπήρχε Ενεργητικό υπόλοιπο της 31/12/2009 ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.780.762,16). 
 
Εποµένως το Ενεργητικό του Συνδέσµου κατά την περίοδο αυτή ανήλθε στο ποσό των δύο 
εκατοµµυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτών (2.190.967,36). 
 
Έναντι του παραπάνω Ενεργητικού δαπανήθηκαν, µε την έκδοση ενταλµάτων πληρωµής, 
πεντακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και οκτώ λεπτά 
(578.412,08). Οι δαπάνες αυτές αφορούν µισθούς προσωπικού, ∆ιευθυντή, σε Χαρτόσηµο, 
εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, για αµοιβή Νοµικού Συµβούλου, για δαπάνες αµοιβών 
Συµβούλων και ∆ηµοσιότητας, Ηµερίδες, δαπάνες εξοπλισµού και µηχανοργάνωσης 
Γραφείων, Internet,  Κοινόχρηστα Γραφείων, για δαπάνες Τιµαριθµικής, για συνδροµές σε 
Οργανισµούς και Τύπο, Εράνους, Έπιπλα και Σκεύη και σε Γενικά Εξοδα λειτουργίας των 
Γραφείων: γραφική ύλη, ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λ.π..    
Κατ’ ακολουθία το Ενεργητικό του Συνδέσµου κατά την 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτών (1.612.555,28). 
 
Το παραπάνω υπόλοιπο βρίσκεται κατατεθειµένο στις παρακάτω Τράπεζες: 
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  Τράπεζα Αττικής         1.515.952,69 
Eµπορική Τράπεζα      1.289,15 
Εµπορική Τράπεζα Β’    88.926,42 

  Μετρητά       6.387,02 
             1.612.555,28 
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω δαπάνες έγιναν µε σύνεση και 
ανταποκρίνονται στους σκοπούς του Συνδέσµου. 
 
Επίσης διαπιστώσαµε ότι έγιναν έντεκα (11) συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    που    
καταχωρήθηκαν   κανονικά   στο    βιβλίο   Πρακτικών   και  βεβαιώνουµε ότι η ∆ιοίκηση του 
ΣΑΤΕ χειρίσθηκε την περιουσία του Συνδέσµου σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 

Λ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  Σ. ΓΚΙΟΚΑΣ 


