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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΣΟ∆ΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  ΠΟΣΑ ΕΞΟ∆ΩΝ  
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υπόλοιπο σε 
Τραπεζικό 
λογαριασµό 

45.057,35 

∆απάνες εκλογών για ∆.Σ., Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο και αντιπροσώπους στην 
Οµοσπονδία  (υλικά διενέργειας, ∆ικαστικοί 
αντιπρόσωποι, µεγαρόσηµο, σίτιση κ.λπ.)  

445,80 

Μετρητά  1.004,98 

∆απάνες κοινωνικών εκδηλώσεων-
υποχρεώσεων (γιορτή παιδιών, αµοιβή 
σοπράνο, εκδήλωση επιστροφής διαθεσίµων, 
στεφάνια για εκδηλώσεις-θανάτους, 
καταθέσεις αντί στεφάνων, προσφορές σε 
οικογένειες θανόντων) 

2.296,00 

Σύνολο 
αποθέµατος 

46.062,33 Συνδροµή Β’ εξαµήνου 2013 στην 
Οµοσπονδία 

3.900,00 

Έσοδα συνδροµών που κρατούνται 
απ’ ευθείας από τον µισθό 

20.486,00 Συνδροµή Α’ εξαµήνου 2014 στην 
Οµοσπονδία 

3.549,00 

Έσοδα συνδροµών µε απόδειξη 710,00 Συνδροµή Β’ εξαµήνου 2014 στην 
Οµοσπονδία 

3.120,00 

Έσοδα από κουπόνια ενίσχυσης 
που είχε εκδώσει ο Σύλλογος (στο 
πλαίσιο του αγώνα κατά των 
διαθεσιµοτήτων) 

6.181,00 Συνδροµή Α’ εξαµήνου 2015 στην 
Οµοσπονδία 

3.003,00 

Ενίσχυση του Συλλόγου από τον 
Σύλλογο ΕΕ∆ΙΠ του Α.Π.Θ.  

1.300,00 Έξοδα µετάβασης µελών του συλλόγου στο 
Υ∆ΜΗ∆ και µελών του ∆.Σ. σε συνέδριο 
Α∆Ε∆Υ και συναντήσεις µε Υπουργούς.  

2.278,70 

Έσοδα από Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του ∆ιεπιστηµονικού 
Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών 
στο Τελλόγλειο. 

450,00 ∆ιάφορες αγορές (εκτυπώσεις, αφίσες, 
στόλισµα δέντρου, πλαστικά, λινάτσες, 
µπογιές κ.λπ.). 

335,40 

Ενίσχυση άλλων συλλόγων (απεργών της 
Coca-Cola) 

570,00 

Έσοδα από θεατρική παράσταση 
«∆άφνες & Πικροδάφνες» 

162,00 ∆ικαστικά έξοδα (για συναδέλφους βρέθηκαν 
σε καθεστώς διαθεσιµότητας και για 
εισαγγελικές διώξεις) 

14.908,30 

Χρήµατα που κατέθεσαν µέλη του 
Συλλόγου µας για την ενίσχυση των 
απεργών της Coca-Cola 

70,00 Μετάβαση στην Ειδοµένη και διαφορά που 
προέκυψε από την εκδροµή στην Αιανή 
Κοζάνης.  

330,00 

Καταβολή χρηµάτων για τις κάρτες 
του Ο.Α.Σ.Θ. (στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης που έκανε ο 
Σύλλογος µέχρι να εκδοθεί 
λογαριασµός από την Πρυτανεία 
για τον συγκεκριµένο σκοπό) 

17.454,28 Καταβολή χρηµάτων στον Ο.Α.Σ.Θ. για την 
έκδοση των καρτών και επιστροφή σε όσους 
κατέθεσαν εκπρόθεσµα στο λογαριασµό του 
Συλλόγου 

17.453,80 

Σύνολο εσόδων 46.813,28   
Σύνολο αποθέµατος και 

εσόδων 
92.875,61 

Σύνολο εξόδων 
52.190,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Σύνολο αποθέµατος και Εσόδων 92.875,61   

Σύνολο Εξόδων 52.190,00   
 

∆ιαθέσιµο Υπόλοιπο 
 

40.685,61 
Ανάλυση ∆ιαθέσιµου Υπολοίπου: 

• Εθνική Τράπεζα: 39.594,03 
• Μετρητά:               1.091,58 

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2015 
 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 

ΠΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
 
 

ΤΣΟΤΟΥΛΙ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 


