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                     Ε  Κ  Θ  Ε  Σ  Η    -    Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ    Χ Ρ Η Σ Η Σ ΑΠΟ 1.1.2017                          

- 30.9.2017 τoυ  Διoικητικoύ   Συμβoυλίoυ   τoυ  Οικoδoμικoύ  Συv/σμoύ  
Υπαλλήλωv  ΑΤΕ  πoυ  υπoβάλλεται,  για  έγκριση,  στη   

           Γεvική  Συvέλευση  της  14ης .11.2017   και  σε  περίπτωση  
          αvαβoλής  αυτής, λόγω  μη  επίτευξης απαρτίας, στην   

    εξ  αναβολής  Γενική  Συν/ση  της  21ης.11.2017 και  σε  
 περίπτωση  αναβολής  και  αυτής, στη  β΄  εξ  αναβολής Συν/ση 

της  28ης.11.2017.   
                                        
Αγαπητoί   Συvεταίρoι, 
 

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ υπoβάλλει στη Γεvική Συvέλευση, για 

έγκριση,  τo  Διοικητικό  και  Οικονομικό  Απoλoγισμό  Χρήσης από 1/1/2017 - 30/9/2017,  

πoυ  έχει  ως  εξής: 

I. ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ  ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΥ.  

α) Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ, κατά τη διάρκεια της απoλoγιζόμεvης 

περιόδoυ ( 1/1 – 30/09/2017 ), συvήλθε  σε  10 συvεδριάσεις,  εκ των οποίων  η μία κοινή  

με το  Εποπτικό   Συμβούλιο  είχε  δε  τηv  παρακάτω σύvθεση:  

α.α ) Από    1.1.    έως   30.9.2017: 

Κυριάκος Τσαούσης, Πρόεδρος _ Αθανάσιος Κουρμπέτης, Α΄Αντιπρόεδρος 

_Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας _ Νικόλαος Ζαρίφης, 

Α΄Αναπλ.Γεν.Γραμματέα _Γιάννης Μητσιόπουλος, Β΄Αντιπρόεδρος _ Χάρης Σκούλικας, 

Β΄Αναπλ.Γεν.Γραμματέα , ο οποίος  παραιτήθηκε στις 6.4.2017 και τη θέση  του κατέλαβε  ο 

κ.Παναγιώτης Αδαμόπουλος με τα ίδια καθήκοντα_Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμίας και 

μέλη: Αθανάσιος  Γκουρνέλος  και  Βασίλειος Μπερεδήμας. 

        Τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 13 

Δεκεμβρίου  2012. 

       Λόγω λήξης της θητείας του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα  της 

εκλογής  των Οργάνων Διοίκησης  του Συνεταιρισμού που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  

της 16ης  Δεκεμβρίου 2015, έγινε  Γενική Συνέλευση μεταξύ  των άλλων και για την εκλογή 

νέων Οργάνων και συνεπώς και νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όμως, λόγω 

προσβολής του κύρους της Γενικής Συνέλευσης από 3 μέλη, βάσει του Νόμου και του 

Καταστατικού ( άρθρο 14 ) συνέχισε να ασκεί τη Διοίκηση του Συν/σμού το παλαιό 
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Διοικητικό Συμβούλιο, με περιορισμένες αρμοδιότητες, μέχρι  την  έκδοση  τελεσίδικης 

απόφασης  επί  της εγερθείσης  αγωγής.  

         β) Το Εποπτικό Συμβούλιο του Συν/σμού, καθόλη τη διάρκεια της απολογιζόμενης  

περιόδου ( 1/1 – 30/9/2017 ), πλην της κοινής  συνεδρίασης  με το Διοικητικό  Συμβούλιο  

συνήλθε  σε  4  αυτοτελείς συνεδριάσεις  και  είχε την  παρακάτω  σύνθεση :  

Αθανάσιος Αλμπάνης, Προϊστάμενος - Ανδρέας Δεϊρμεντζόγλου, Αναπλ.Προϊστ. και 

μέλη:  Γιάννης  Ζυγούρας, Γεώργιος  Μπαρμπούνης  και  Φραγκίσκος  Χανιώτης.  

       Το παραπάνω Εποπτικό Συμβούλιο προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 13 

Δεκεμβρίου  του 2012  και  συγκροτήθηκε  σε σώμα  στις 14 /12/2012. 

       Λόγω λήξης της θητείας του ως άνω Εποπτικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση της 

15.12.2015, εκλέχτηκε νέο Εποπτικό Συμβούλιο, πλην όμως, λόγω της προσβολής του 

κύρους της Γενικής Συν/σης που προαναφέρθηκε, το παλιό Εποπτικό Συμβούλιο 

εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. 

γ) Η  Γενική  Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, μέχρι σήμερα συνήλθε  σε  1   

Συνεδρίαση  στις  28.6.2017. 

Κατά τις συνεδριάσεις τους αυτές, τόσο το Δ.Σ. και το Ε.Σ., όσο και η Γενική 

Συνέλευση των μελών, ασχολήθηκε, συστηματικά και εμπεριστατωμένα, με όλα τα θέματα 

τα οποία ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος, καθώς και με εκείνα επί των οποίων η λήψη 

απόφασης κρίθηκε αναγκαία για την κανονική λειτουργία του Συνεταιρισμού και την 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων  των  μελών  του.  

II ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  -  ΣΤΕΓΑΣΤIΚΑ   ΔΑΝΕIΑ  ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑIΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

 Ο Συν/σμός από το ‘’χάρισμα’’ της Αγροτικής στην Τράπεζα Πειραιώς, έπαψε, να 

χορηγεί στεγαστικά δάνεια στους συναδέλφους από Κεφάλαια της Τράπεζας, απλά 

εξακολουθούσε για ένα χρονικό διάστημα, να ασχολείται μόνο με τη διαχείριση των  

υφιστάμενων  υπολοίπων των δανείων της κατηγορίας αυτής την οποία όμως και αυτή, 

μέσα στην απολογιζόμενη χρήση, μεταβίβασε κατ΄απαίτησή της, στην Πειραιώς, χωρίς 

όμως  μέχρι και σήμερα  να παύσει να ασχολείται και με τα δάνεια  αυτά, αφού η Τράπεζα 

Πειραιώς ζητά  πάντα  διευκρινίσεις που αφορούσαν διαχρονικά  την κίνηση αυτών των 

δανείων.Βλέποντας τις εξελίξεις  διαβλέπουμε  ότι η διαδικασία  αυτή  δεν θα περατωθεί 

πριν την  παρέλευση απροσδιόριστα μεγάλου χρονικού διαστήματος. 

ΙΙΙ). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΣΥΝ/ΣΜΟΥ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ  

ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΑΥΤΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΑΝΕΙΩΝ   ΠΟΥ  ΕΙΧΕ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ   ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΤΗΣ  ΑΤΕ .  

 Τα αιτήματά μας ως προς τη δίκαια αποζημίωση που δικαιούται ο Συν/σμός, για τις 

υπηρεσίες που προσέφερε, ασκώντας τη στεγαστική πολιτική της Αγροτικής Τράπεζας, 
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όπως αυτή καθορίζονταν από τις εκάστοτε  Κλαδικές  και Επιχειρησιακές  Συμβάσεις 

Eργασίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑΤΕ και τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια 

σε προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση, ισχύουν σε όλη τους την έκταση, αναφορικά με το 

χρονικό διάστημα έως 27.7.2012.Επίσης ο Συν/σμός δικαιούται αποζημίωσης, για το 

πλήθος των υπηρεσιών τις οποίες εξακολουθεί να προσφέρει στους συναδέλφους για 

λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και μετά την 27.7.2012 και ως σήμερα, παρά τη 

μεταβίβαση της διαχείρισης των υφιστάμενων υπολοίπων των χορηγηθέντων από τα 

Κεφάλαια της ΑΤΕ  δανείων.Παρ΄ όλα  αυτά , η Τράπεζα αρνήθηκε κατηγορηματικά  την 

απόδοση της εφάπαξ  ετήσιας αποζημίωσης που κατέβαλε η ΑΤΕ ποσού περίπου  175.000 

Ευρώ.  

ΙV).ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ  ΔΑΝΕΙΑ  ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

             Από 1.1.2017 έως 30.9. 2017 χορηγήθηκαν συνολικά 163 δάνεια ( 161 

βραχυπρόθεσμα  και  2 ενυπόθηκα )  συνολικού ύψους 757.380,68 + 60.000 ) έναντι 150 

δανείων , συνολικού ύψους  633.320.96 Ευρώ που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 1.1. - 

30.9.2016. 

          Από  1.1.2017 έως 30.9.2017 είχαμε  2 εγκρίσεις  ενυποθήκων δανείων ( το ἐνα 

δάνειο θα εκταμιευτεί μέσα στο 2017 μετά την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και την εγγραφή  της προσημείωσης υποθήκης και δεν έχει υπολογιστεί στα 

παραπάνω στοιχεία γιατι δεν έχει χορηγηθεί).Ήτοι από 1/1/έως 30.9.2017 είχαμε αύξηση  

του αριθμού των δανείων  που χορηγήθηκαν  κατά 8,66% αλλά και αύξηση του ποσού  των 

δανείων κατά 19,59% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016.  

-Η συνέχιση χορήγησης σημαντικού αριθμού δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού  
δείχνει τη σημασία που έχει ο Συν/σμός  στη στήριξη των μελών του στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία την οποία  βιώνουν  αυτά. 

Σημειώνουμε ότι για τα Κεφάλαια αυτά, με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής 
Συνέλευσης, καθιερώθηκαν  τα  παρακάτω : 

         - Η αύξηση του ανώτατου χορηγούμενου, με προσημείωση, ποσού δανείων, από 
Κεφάλαια του Συν/σμού, από το ποσό των 20.000 Ευρώ στο ποσό των 30.000 Ευρώ  
και της διάρκειας από 12 έτη στα 15 ( Απόφαση του Δ.Σ. 236 / 17.11.2013  και της 
Γενικής Συνέλευσης  της 19ης    Δεκεμβρίου  2013 ) και επιτόκιο 5,5%.   

- Η αύξηση του ανώτερου ορίου του χορηγούμενου, κατά δικαιούχο, δανείου για 
μικροεπισκευές από  το ποσό των 7.000 Ευρώ στο ποσό των 10.000 Ευρώ.( 
Απόφαση   Γ.Σ. 18.12.2008 ). 

- Η  εφάπαξ ενοποίηση περισσοτέρων του ενός μη ενυπόθηκων δανείων, που δεν 
υπερβαίνουν  το ποσό  των 10.000 Ευρώ, σε ένα  ενιαίο δάνειο, με λήξη τη λήξη  
εκείνου του δανείου που είναι μεγαλύτερης  διάρκειας  και  με το υφιστάμενο επιτόκιο,  
ώστε η μηνιαία  επιβάρυνση του  συνεταίρου να  είναι  σαφώς  μικρότερη ( Απόφ. 
Γ.Σ. 18.12.2008 ).  

- Η πλήρης κατάργηση της επιβάρυνσης  των συνεταίρων  με αμοιβές μηχανικών, 
μέχρι  και  την  τρίτη  επίσκεψη ( Απόφ. Γ.Σ. της 18.12.2008 ). 

-    Η κατάργηση της ποινικής ρήτρας προεξόφλησης δανείου ( Απόφ. Γ.Σ.18.12.2008 ). 
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- Η θεσμοθέτηση  ενός νέου δανειστικού  προϊόντος, ενός  μικροδανείου επισκευών, 
ύψους μέχρι του ποσού των 1.000 Ευρώ, διάρκειας 1 έτους, με επιτόκιο 6%, το 
οποίο χορηγείται πέραν του ανώτερου ορίου των 10.000 Ευρώ, για μικροεπισκευές 
(Απόφαση Γ.Σ.  18.12.2008 ).   

- Η θεσμοθέτηση νέου δανειακού προϊόντος, ενός μικροδανείου  για οφειλές από 
φόρους  κτλ. αποδεικνυόμενες από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικ/κών ( 
φόρους, ΔΕΗ, έξοδα μεταβίβασης κτλ.) μέχρι του ποσού των 3.000 Ευρώ, διάρκειας 
3 ετών ( απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015 ), με  επιτ. 4%. 

- Η θεσμοθέτηση νέου δανειακού προϊόντος που αφορά την εξόφληση υποχρεώσεων 
από τον ΕΝΦΙΑ μέχρι του ποσού των  5.000 Ευρώ, με  επιτόκιο 4% και διάρκεια  έως 
5  χρόνια (Α.Δ.Σ. 257/ 8.10.2015) και στις δύο αυτές περιπτώσεις η καταβολή  γίνεται  
με ταυτότητα οφειλής στην Τράπεζα από τον ΟΣΥΑΤΕ. 

         Τέλος, σημειώνεται ότι και μέχρι  30.9.2017, για  μια ακόμη χρονιά, ικανοποιήθηκαν οι 
αιτήσεις  που υποβλήθηκαν για λήψη δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού, εφόσον, φυσικά, 
συγκέντρωναν και  κατά  το μέρος  που συγκέντρωναν  αυτές ( αιτήσεις ), τις αναγκαίες  
προϋποθέσεις λήψης δανείου.( Λόγω  των οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί 
είμαστε  υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε σοβαρά  υπόψη  τη πιστοληπτική ικανότητα του 
συν/ρου και τη δυνατότητα ομαλής ρευστοποίησης του αιτουμένου δανείου ).  Συνεχίστηκε η 
ζήτηση δανείων για μικροεπισκευές, θεσμός ο οποίος έτυχε και εξακολουθεί να  τυγχάνει, 
γενικής αποδοχής και προτίμησης  από  τα  μέλη μας. 
   Επίσης, κατά τη διάρκεια της απολογιζόμενης περιόδου 1.1.2017- 30.9.2017, το Δ.Σ. του 
Συν/σμού ικανοποίησε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων των συνεταίρων που ζήτησαν 
ρυθμίσεις των δανείων τους ( επιμήκυνση κ.τ.λ.), προκειμένου να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική  κατάσταση  που  βιώνουν. 
V ) ΡΥΘΜΙΣΘΕΝΤΑ   ΔΑΝΕΙΑ. 
              Επί  186  δανείων   με ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανειοληπτών  οι οφειλές  50 

δανείων  έχουν ρυθμιστεί μετά από σχετικές αιτήσεις τους  που υποβλήθησαν και 13 

δανείων  είναι προς έγκριση για ρύθμιση.   

VI) ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ. 

          Από 1.1.2017 μέχρι 30.9.2017 έχουμε δύο νέες εγγραφές μελών και συγκεκριμένα  

μία στις  5.9.2017 και μία  στις 3.10.2017 έναντι  4 στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 

2016.Λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν την ‘’πώληση ‘’ της ΑΤΕ,  βλέπουμε ότι 

συνεχίζεται, για Πέμπτη χρονιά, η μείωση της αύξησης του αριθμού νέων Συνεταίρων, 

πράγμα το οποίο ελπίζουμε να ξεπεραστεί σύντομα μετά και την τροποποίηση του 

Καταστατικού ( Άρθρο 5 ), η οποία δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Συν/σμό, ως μελών, 

τόσο των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Ομίλου Πειραιώς, όσο και των υπαλλήλων 

του Συν/σμού. 

VII .ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.  

              H κατάσταση αποτελεσμάτων από 1/1/2017 έως 30/9/2017 έκλεισε με κέρδος  
70.290,02 ήτοι περισσότερο από το προϋπολογισθέν για το ίδο χρονικό διάστημα κατά 
20.121,27 Ευρώ ( προϋπολογισθέν 50.163,75 Ευρώ, πραγματοποιηθέν 70.290,02 Ευρώ ) 
ως εμφαίνεται στο συννημμένο απολογισμό.  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ  ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ  ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. 

α.Τα πραγματοποιηθέντα κατ΄εκτίμηση έσοδα από 1.1.2017 έως 30.9.2017 είναι 
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περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα κατά 3.986,21 Ευρώ ( πραγματοποιηθέντα 

407.261,21 Ευρώ , προϋπολογισθέντα 403.275,00 Ευρώ ) ως εμφαίνεται στο συννημένο 

απολογισμό. 

β.Τα πραγματοποιηθέντα κατ΄εκτίμηση έξοδα από 1.1.2017 έως 30.9.2017 είναι λιγότερα 
των προϋπολογισθέντων κατά 16.140,06 Ευρώ ( Προϋπολογισθέντα 353.111,25 Ευρώ 
πραγματοποιηθέντα 336.971,19 Ευρώ ) ως εμφαίνεται στο συνημμένο απολογισμό. 

VIII) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

     Στη  συνέχεια σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού   από 1.1.2017 -
30.9.2017. 

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ   Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν    ΑΤΕ 
ΧΡΗΣΗ 2017    

ΠΕΡΙΟΔΟΣ [01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017]    

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 2017   

 Προϋπολογισθέντα  

. ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  

ΕΝΕΑΜΗΝΟΥ 
ΑΠΟΤ/ΤΑ 

ΕΝΕΑΜΗΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    

Έσοδα κύριας δραστηριότητας    

Έσοδα από Τόκους Χορηγούμενων δανείων & 
λοιπά    

Προμήθεια από διαχείριση δανείων Πειραιώς 300.000,00 225.000,00 235.957,63 

 300.000,00 225.000,00 235.957,63 

       

Έσοδα Τόκοι από Κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ 160.000,00 120.000,00 130.251,68 

Έσοδα Τόκοι από δάνεια προσωπικού  -   -   -  

Λοιπά οργανικά έσοδα     

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε ασφάλειες 25.900,00 19.425,00 8.852,81 

Έσοδα ενοικίων / καταστημάτων 11.000,00 8.250,00 8.250,00 

Έσοδα ενοικίων / οικιών  -   -   -  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα      

Τόκοι από καταθέσεις σε όψεως εσωτ. 7.800,00 5.850,00 1.238,62 

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 17.000,00 12.750,00 13.327,38 

Έσοδα κεφαλαίων    -   -  

Έκτακτα  έσοδα κεφαλαίων  -   -  320,59 

Έκτακτα  έσοδα κεφαλαίων  -   -   -  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων    -   -  

Έσοδα χρεογράφων 16.000,00 12.000,00 9.062,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 537.700,00 403.275,00 407.261,21 

    

Οργανικά έξοδα    
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ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

Αποδοχές Προσωπικού 101.000,00 75.750,00 75.185,88 

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 3.500,00 2.625,00 1.549,18 

Επιδόματα εορτών (Δώρο Πάσχα-Χριστ/νων 6.600,00 4.950,00 4.397,08 

Επιδόματα κανονικής αδείας 4.400,00 3.300,00 4.361,26 

Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών  -   -    

Παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού 200,00 150,00 580,00 

Εργοδοτικές εισφορές 30.000,00 22.500,00 21.550,51 

Αποζημιώσεις αποχώρησης από την εργασία  -      

ΣΥΝΟΛΟ 145.700,00 109.275,00 107.623,91 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ    

Αμοιβές δικηγόρων 10.000,00 7.500,00 7.880,72 

Αμοιβές Λογιστικής υποστήριξης 21.480,00 16.110,00 11.225,36 

Έξοδα παράστασης μελών ΔΣ & ΕΣ 1.800,00 1.350,00   

Αμοιβές Υποστηρ. Μηχανογράφησης 16.000,00 12.000,00 12.082,80 

Αμοιβές ελέγχου οικον. Καταστάσεων 6.820,00 5.115,00 5.115,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.100,00 42.075,00 36.303,88 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    

Τηλεπικοινωνίες 4.000,00 3.000,00 3.617,88 

Ταχυδρομικά 7.500,00 5.625,00 1.739,09 

Ασφάλιστρα πυρός 275,00 206,25 143,00 

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 360,00 270,00  -  

Ασφάλιστρα Ομαδικό ζωής (50%) 158.000,00 118.500,00 115.151,85 

Συντήρηση κτιρίων 13.000,00 9.750,00 1.002,00 

Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 4.500,00 3.375,00 5.374,38 

Συντήρηση τηλ. Γραμμών  -   -  99,20 

Συντήρηση Η/Υ 1.100,00 825,00 493,30 

Επισκευές & συντηρήσεις Ε. ΙΧ 150,00 112,50 148,00 

Επισκευές & συντηρήσεις λοιπού εξοπλισμού  -   -  278,00 

Φωτισμός 5.800,00 4.350,00 3.158,00 

ΣΥΝΟΛΟ 194.685,00 146.013,75 131.204,70 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ    

Τέλη κυκλοφορίας Ε. ΙΧ 820,00 615,00 615,00 

Τέλη  συναλλαγματικών  -   -  3,30 

Λοιποί δημοτικοί φόροι  -   -  25,98 

ΕΝΦΙΑ 34.750,00 26.062,50 26.045,79 

ΦΠΑ εκπιπτ. Στη φορολ. Εισοδήματος    -  752,16 

Τέλος Επιτηδεύματος 1.000,00 750,00 750,00 

Λοιποί δημοτικοί φόροι  -   -  23,14 

ΣΥΝΟΛΟ 36.570,00 27.427,50 28.215,37 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    

Έξοδα κινήσεως 7.000,00 5.250,00 3.828,33 
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Έξοδα προβολής&διαφήμισης 9.700,00 7.275,00 5.748,34 

Συνδρομές - Εισφορές 360,00 270,00  -  

Δωρεές - Επιχορηγήσεις 150,00 112,50  -  

Έντυπα- γραφική ύλη 6.000,00 4.500,00 3.784,21 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.700,00 1.275,00 470,03 

Έξοδα δημοσιεύσεων 400,00 300,00 120,01 

Διαφορά πώλησης χρεογράφων  -   -  9.669,57 

Κοινόχρηστες δαπάνες 3.500,00 2.625,00 2.682,98 

Δικαστ. & έξοδα εξωδ. Ενεργ. - πληστ. 150,00 112,50 440,74 

Έξοδα Συμβολαιογράφων 150,00 112,50  -  

Λοιπά μικροέξοδα  -   -  522,90 

Διάφορα έξοδα τρίτων 700,00 525,00  -  

ΣΥΝΟΛΟ 29.810,00 22.357,50 27.267,11 

Λοιπά χρημ/κά έξοδα 350,00 262,50 82,75 

ΣΥΝΟΛΟ 350,00 262,50 82,75 

    

ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧ.ΕΝΣ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.    

Αποσβέσεις κτιρίων &εγκατ. Κτιριών 4.100,00 3.075,00 3.075,00 

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 750,00 750,00 

Αποσβέσεις Εξόδων ακινητοποιήσεων 2.500,00 1.875,00 1.875,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.600,00 5.700,00 5.700,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 470.815,00 353.111,25 336.397,72 

    

 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  -   -  573,47 

  -   -  573,47 

    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 66.885,00 50.163,75 70.290,02 

    

    

Σημειώσεις:    

Το αποτέλεσμα της διαχειριστικής περιόδου [01.01.2017 έως 30.09.2017] διαμορφώθηκε σε  κέδρος ποσού € 70.290,02 

        
Πραγματοποιθέντα έσοδα έως 30.09.2017  407.261,21  
Αναλογούντα έσοδα με βάση το προϋπολογισμό για το ενεάμηνο 403.275,00 3.986,21 

    

Πραγματοποιθέντα έξοδα έως 30.09.2017  336.971,19  
Αναλογούντα έξοδα με βάση το προϋπολογισμό για 
το ενεάμηνο  353.111,25 -16.140,06 

    

Θετική διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντος     

και πραγματοποιθέντος αποτελέσματος [ΚΕΡΔΟΣ]   20.126,27 
        
_Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι οικονομική πορεία του ΟΣΥΑΤΕ για την περίοδο [01.01 έως 
30.09.2017] 
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είναι ικανοποιητική.    

_Υπήρξε αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα προβλεπόμενα,  καθώς και μείωση των δαπανών σε σχέση 
με τα  
προϋπολογισθέντα, όπως αναλύεται ανωτέρω.    

_Ακολουθώντας την εφαρμογή του προϋπολογισμού, όπως έγινε για το χρονικό διάστημα έως την 
30.09.2017,  
το αποτέλεσμα στο τέλος της χρήσης 2017 θα είναι θετικό 
(κέρδος).   

ΙΧ) ΑΚΙΝΗΤΑ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.  
             Δεν  μετεβλήθη τίποτα από 1.1.2017 -  30.9.2017.Ισχύουν όσα αναφέρονται  στη 

έκθεση του  έτους  2016. 

ΜΕΜΕΤΟΧΕΣ   Α.Τ.Ε / ΥΠΟ  ΕΚΘΑΡΙΣΗ    123.750 τεμ          213.541,25 Αξία             213.541,25 

ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜ ΜΕΤΟΧ. ΑΤΕ. 
                        
-            193.741,25 

       19.800,00 

 

X ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. 

      Στις 30.9.2017 ο Συνεταιρισμός  δεν είχε καταθέσεις  σε ξένο νόμισμα.  

XI)  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. 

           Στην κατοχή και ιδιοκτησία μας έχουμε ένα αυτοκίνητο jeep “HYUNDAI GALLOPER” το 
οποίο είχε αγοραστεί το Νοέμβριο του 1999, μέσω της ΑΤΕ LEASING.Το αυτοκίνητο 
εμφανίζεται, σήμερα, στα βιβλία μας με «τιμή μνείας» 0,01 Ευρώ.( Είναι πλέον ένα αυτοκίνητο 
το οποίο έχει αναλώσει τον «ωφέλιμο χρόνο ζωής» του ). 
XII) ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. 

                   Μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 7445/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών,  που 
καθόρισε  οριστική τιμή μονάδος 2.000 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την αποζημίωση του 
ΟΣΥΑΤΕ λόγω απαλλοτρίωσης  ενός οικοπέδου κυριότητάς του στην Κυψέλη, εμβαδού 743,60 
τ.μ. και  της μη ανάκλησης της απαλλοτρίωσης από το Δήμο Αθηναίων, η αρμόδια Υπηρεσία 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου με έγγραφό της ανακοινώνει  στη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, να επιληφθεί  του  θέματος λόγω αρμοδιότητος.Έκτοτε το θέμα 
παραμένει σε εκκρεμότητα, από πλευράς του Δήμου λόγω μη υπάρξεως  διαθεσίμων 
κεφαλαίων  για την καταβολή της αποζημίωσης  όπως ισχυρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες 
αυτού, παρά  τις συνεχείς οχλήσεις του Συν/σμού με κοινοποίηση εξωδίκων  διαμαρτυριών και 
προσωπικών παραστάσεων με τους αρμόδιους παράγοντες του Δήμου. 
XIII)  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ. 
        Κατά  την απολογιζόμενη  περίοδο  το ισοζύγιο οργανικών εσόδων και εξόδων, ήταν  
θετικό. 
             Ο ΟΣΥΑΤΕ βρίσκεται σε ένα σημείο ιδιαίτερης καμπής.Άλλωστε η οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών, ιδιαίτερα  μετά την ανάληψη  από την Πειραιώς της διαχείρισης των δανείων  
που έχουν  χορηγηθεί από Κεφάλαια ΑΤΕ και την μη έγκριση  χορήγησης  νέων  κεφαλαίων έχει 
επηρεάσει  τη λειτουργία του.Επίσης ένας μεγάλος αριθμός  συν/ρων  έχουν προσφύγει στο 
‘’Νόμο Κατσέλη’’ ή σε άλλες ευεργετικές διατάξεις με αποτέλεσμα τη μη κανονική  ρευστοποίηση  
των υποχρεώσεών  τους,  προς τον ΟΣΥΑΤΕ. 
 Επιπλέον, αρκετοί συν/ροι ζητούν ρύθμιση  των οφειλών  τους, από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ 
και ο βαθμός ρευστοποίησης των δανείων  μας  δεν βρίσκεται πλέον στο άριστο επίπεδο που 
βρισκόταν όλα τα τελευταία χρόνια. 
              Αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ακόμα περισσότερο φειδωλοί στις χορηγήσεις 
βραχυπροθέσμων  δανείων, που με τη σειρά  του βέβαια  έχει  ως  αποτέλεσμα τη μείωση 



 9 

εσόδων από τόκους.Αρκετές αιτήσεις  δανείων δεν εγκρίθηκαν,όταν η οικονομική κατάσταση  
των συνεταίρων  δεν το επέτρεπε.  
 Πρέπει πλέον να μας απασχολεί ιδιαίτερα έντονα το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ και να υπάρξει 
αύξηση των εσόδων απ΄όλες τις δυνατές πηγές, επίσης  σταθεροποίηση  ή και μείωση των 
εξόδων, καθώς και η καλά σχεδιασμένη και μελετημένη επέκταση των δραστηριοτήτων του σε 
νέους  τομείς. 
             Ήδη από 1.11.16 προχωρήσαμε  σε καίρια μείωση του προσωπικού, ιδιαίτερα των 
υψηλόμισθων, ώστε να έχουμε σημαντική μείωση των εξόδων μας, που αφορούσαν την 
μισθοδοσία.Τα αποτελέσματα αυτών και άλλων παράλληλων ενεργειών μας είναι ορατά. 
 Θα πρέπει επίσης να υπάρξει αναδιοργάνωση και περαιτέρω προσαρμογή του 
μηχανογραφικού μας συστήματος, με τελικό στόχο την ταχύτερη άντληση  στοιχείων, όπως 
επίσης και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση όλων   των δανείων. 
 Τέλος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ένταση και έμφαση στη ρευστοποίηση των 
απαιτήσεων του Συν/σμού με ενεργοποίηση όλων των υπαλλήλων οι οποίοι πρέπει να 
αντιληφθούν ότι βρισκόμαστε  σε ένα τοπίο, όπου κανένας εφησυχασμός δεν έχει θέση.Ήδη  
έχουν γίνει  σοβαρές ενέργειες  και υπάρχουν ορατά θετικά αποτελέσματα. 
 Στο μέτρο του δυνατού μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνέχιση των προσπαθειών που 
καταβάλουμε για την καλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας και την 
χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Συνεταιρισμού μας. 
Ο Συνεταιρισμός μας έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των συνεταίρων μας και όλων όσων 
συναλάσσονται με αυτόν, έχει δε αποδείξει τη δυνατότητά του να παλεύει σε δύσκολες 
καταστάσεις, να έχει θετική απόδοση και κυρίως συνέπεια, έναντι των κάθε μορφής 
υποχρεώσεών του.Είναι ένας αξιόπιστος οικονομικός οργανισμός, ο οποίος αξίζει της 
μεγαλύτερης δυνατής εμπιστοσύνης απ’ όλους και παρ΄όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει  
θα συνεχίσει τη λειτουργία του για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών 
του.Σχεδιάζουμε μέτρα που θα βοηθήσουν αποφασιστικά όλα τα μέλη μας να αντιμετωπίσουν 
την άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη  χώρα,  παράλληλα όμως ζητάμε  και 
απ΄όλους τους συνεταίρους  να βοηθήσουν το Συν/σμό να είναι δυνατός  αποφεύγοντας κάθε 
ενέργεια που μπορεί  να  βλάψει, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά για να μπορεί  να συνεχίσει 
να  τους βοηθάει  και στο μέλλον, όπως ακριβώς έκανε μέχρι τώρα. 
XIV)  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΡΑΣΗΣ. 

 
1)  Από τις 27 Ιουλίου 2012  που έγινε η ‘’πώληση ‘’ της Τράπεζας στην Πειραιώς, η Διοίκηση  
του Συν/σμού  και το προσωπικό του  δίνει  καθημερινά μάχη  για την αντιμετώπιση των 
πολλών, σοβαρών και πρωτόγνωρων θεμάτων που δημιουργούνται καθημερινά σχεδόν, με 
κυρίαρχο στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Συν/σμού και την προάσπιση των 
συμφερόντων των συνεταίρων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, καθώς και των εργαζομένων  
σ΄αυτόν. Ο αγώνας είναι σκληρός και συνεχής και τα προβλήματα  στις σχέσεις μας με την 
Τράπεζα Πειραιώς σοβαρά και πολύπλοκα. 
          Κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε η ίδια, ύστερα από 
απαίτησή της, τη διαχείριση των υφιστάμενων  υπολοίπων των δανείων που είχαν χορηγηθεί  
από Κεφάλαια της ΑΤΕ,  
          Η Διοίκηση του Συν/σμού είχε έντονες διαπραγματεύσεις με την Πειραιώς γι΄αυτή τη 
μεταβίβαση της διαχείρισης των δανείων, με κύριο στόχο την όσο είναι δυνατόν σε 
μεγαλύτερο βαθμό  διασφάλιση  των συμφερόντων, τόσο  του Συν/σμού  και των μελών του, 
όσο  και των εργαζομένων σ΄αυτόν, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι επέτυχε, σε ένα μεγάλο 
βαθμό.Στην προσπάθειά μας  αυτή  είχαμε  ζητήσει και τη συμπαράσταση και βοήθεια, του 
Συλλόγου των Εργαζομένων ( ΣΕΤΑΠ ), καθώς και των δύο Συλλόγων των Συνταξιούχων, οι 
οποίοι και  ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία.Ο αγώνας και οι συνεχείς και συστηματικές 
μας προσπάθειες, που χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, σύνεση, επιμονή, αγωνιστικότητα και 
συνέπεια, συνεχίζονται και μετά τη μεταβίβαση της διαχείρισης των δανείων αυτών στην 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και πιστεύουμε ότι θα φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα που είναι η αποτελεσματική 
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προάσπιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων και  η  διατήρηση  του Συν/σμού  
ζωντανού και δυνατού.  

2)  Κατά την απολογιζόμενη  περίοδο το δημιουργικό άγχος που μας διακατέχει όλους, 
Διοίκηση και προσωπικό, είναι να μπορούμε να έχουμε  επάρκεια  ρευστότητας ιδίων 
διαθεσίμων, ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και έγκαιρα στη ζήτηση δανείων λόγω των 
δυσμενών οικονομικών συγκυριών.Σημειώνουμε  σχετικά  ότι ο Συν/σμός είναι, εάν όχι ο 
μοναδικός, πάντως  ένας από τους ελάχιστους Οργανισμούς που χορηγούν χρηματικές 
διευκολύνσεις και ιδίως σε υπερήλικες και μάλιστα  με τόσο  ευνοϊκούς  όρους και γι αυτό 
έχουμε όλοι, Διοίκηση και Συνεταίροι  υποχρέωση να  τον διατηρήσουμε υγιή και δυνατό.  
3) Στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αλληλεγγύης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύνολο 
των δανειοληπτών συναδέλφων μας, μια από τις κύριες προσπάθειές μας στρέφεται σε 
κινήσεις που μπορούν να χαλαρώσουν το βάρος που αντιμετωπίζουν με τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις.Οι δυνατότητες που έχουμε, κυρίως με την επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής των υποχρεώσεων και γενικά της ευνοϊκής ρύθμισης των δανείων,  έχουν 
αξιοποιηθεί, μέχρι στιγμής, σε πολύ μεγάλο βαθμό. 
4) Επίσης, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης και από το Καταστατικό προσπάθειάς μας να 
βοηθήσουμε  τα μέλη μας να αποκτήσουν  κατάλληλη  έκταση για εξοχική κατοικία, ο Συν/σμός  
και  το 2017, συνέχισε την προσπάθειά του  και στον τομέα αυτό. 
        Οι προσπάθειές του αυτές όμως, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης και της 
αβεβαιότητας  που επικρατεί, δεν  είχαν  ουσιαστικό  αποτέλεσμα.  

 Συνάδελφοι, 
     Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη Γενική 

Συνέλευση έχουν μεγάλη σημασία για όλους μας και για τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Συν/σμού μας και  επομένως  η  συμμετοχή μας  σ΄αυτήν  είναι  αναγκαία  και επιβεβλημένη. 

 
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
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