
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων 

Παθήσεων (Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), όπως αυτό εκλέχθηκε από την  Δ’ Ε.Γ.Σ/27-6-2020  

και συγκροτήθηκε σε Σώμα με το πρακτικό του Δ.Σ. αρ. 14/27-6-2020,  όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το αρ.πρακτ.18/24-1-2021, καταθέτει στην ΣΤ’ Τακτική Γενική 

Συνέλευση Αντιπροσώπων της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ όπως αυτή προκηρύχθηκε 

σύμφωνα με το αρ.πρακτ.23/05-04-2022, θέμα 2ον και την από 12/05/2022 σχετικής 

πρόσκλησης διενέργειας της ΣΤ’ ΤΓΣ που θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022,  τον 

ακόλουθο Προϋπολογισμό έτους 2023 της Ομοσπονδίας προς ψήφιση (σύμφωνα με το 

άρθρο 8, παρ.2στ του καταστατικού). 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 

 

Α.ΕΞΟΔΑ/ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
1. δαπάνη ενοικίου γραφείων ΒΚ1, ΒΚ2, 2ου ορόφου, Βερανζέρου 14, που ενοικιάζει η 

Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. (παράταση μισθωτηρίου για την περίοδο 2023-2024),με ποσό 

72,52 € ανά μήνα, σύνολο 870,00 € 

2. δαπάνες κοινοχρήστων γραφείων ΒΚ1, ΒΚ2 κατ’εκτίμηση για το 2023, 150,00 € 

3. δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ αναλογία από το κοινόχρηστο ηλεκτρικό ρεύμα 

του 2ου ορόφου για τα γραφεία ΒΚ1, ΒΚ2 για το έτος 2023 κατ’ εκτίμηση συνολικά 

150,00 € 

4. δαπάνη μισθοδοσίας για απασχόληση εργαζομένης για είκοσι ώρες εβδομαδιαίως 

πενθήμερης εργασίας για το έτος 2023 με συνολικό μισθό τακτικών αποδοχών 

530,00 € μηνιαίως με επιπρόσθετη καταβολή δώρων και επιδομάτων αδείας. 

Συνολική εκτίμηση δαπάνης 7.500 € 

5. δαπάνες για λογιστικές εργασίες με τη συνεργασία λογιστικού γραφείου, συνολική 

εκτίμηση 850,00 € 

6. δαπάνη για παράσταση δικηγόρου. Συνολική εκτίμηση δαπάνης 100 € 

7. δαπάνες για προμήθεια γραφικής ύλης, εξοπλισμού γραφείου, χαρτικών, 

φωτοαντιγράφων εκτυπώσεων κλπ. συνολικό ποσό 150,00 € 

8. δαπάνες για ανανέωση  συνδρομής στη πλατφόρμα zoom, 180,00 € 

9. δαπάνες για ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης κοινού και προβολής του έργου της 

Ομοσπονδίας, 300,00 € 
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10. λοιπές δαπάνες, πχ ταχυδρομικά, υλικά καθαριότητας, ανταλλακτικά, κλπ., 50,00 € 

11.  συνδρομή στην ΕΣΑμεΑ για το έτος 2022, σύνολο 180,00 €. 

ΣΥΝΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 10.480 € 

 

 

Β.ΕΣΟΔΑ 

 

 
1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ) 280,00 € 

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΣΑμεΑ 10.000 € 

3. ΔΩΡΕΕΣ, 200 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.480 € 

 

 
 

Για το Δ.Σ. της ΣΠΑΝΟΠΑ 

 

 

Ο ΤΑΜΙΑΣ  

ΤΗΣ Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ                                  ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 


