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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 30 Τ.Κ 10675 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:999802887 ΔΟY: Ί ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΤΟΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

210.000,00 €
29.000,00 €
3.000,00 €
242.000,00 €

ΕΞΟΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, & ΛΟΙΠΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ)

11.403,60 €
3.185,04 €
14.588,64 €

5.000,00 €
2.500,00 €
7.500,00 €

22.550,00 €

Διετής Κ.Υ.Α 49524/2362/2008
«Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που
απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί,
Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλπ)»

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αμοιβή λογιστή (όχι κύρια ασφάλιση από το Ίδρυμα), με αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών του ιδίου για υπηρεσίες που παρέχει στο Ίδρυμα
(εκπλήρωση φορολογικών-φοροτεχνικών,εργατικών,ασφαλιστικών και λοιπών
υποχρεώσεων του Ιδρύματος)

12.950,00 €
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ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΩΝ
Φόρος στον οποίο υπόκεινται οι χρηματικές δωρεές προς το ίδρυμα

1.000,00 €

βάσει του Ν.2961/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3842/2010

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

1.000,00 €

Έξοδα που πραγματοποιεί το Ίδρυμα για την μετακίνηση επίσημων
προσκεκλημένων που συμμετέχουν στα επιστημονικά συνέδρια και
σε συνελεύσεις του Ιδρύματος.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ- ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

5.000,00 €

Έξοδα για τη διεκπαιρέωση της απαραίτητης αλληλογραφίας καθώς και για την
αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων-εντύπων που εκδίδει το ίδρυμα
στα μέλη του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

30.000,00 €

Ο συγκεκριμένος κωδικός περιλαμβάνει:
α)τα έξοδα συντήρησης,ενημέρωσης και αναβάθμισης του διαδικτυακής
ιστοσελίδας του Ιδρύματος και
β)τη συνολική δαπάνη για τις συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
του εξωτερικού και του εσωτερικού και την τεχνική υποστήριξη ώστε οι
γιατροί- μέλη του Ιδρύματος να έχουν τη δυνατότητα on-line πρόσβασης
μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος στα εν λόγω περιοδικά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

20.000,00 €

Έξοδα για την εκτύπωση εντύπων και φυλλαδίων που εκδίδει το Ίδρυμα
για ενημέρωση των μελών σχετικα με γαστρεντερολογικά και συναφή θέματα
καθώς και για τις μελλοντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος και έξοδα
καλύψεως διαφοράς κόστους του επιστημονικού ενημερωτικού διμηνιαίου
περιοδικού "Ευεξία και διατροφή"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

500,00 €

Έξοδα για δημοσίευση σε εφημερίδες και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

36.000,00 €

Σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς γαστρεντερολόγους,ιατρούς
άλλων ειδικοτήτων και διαιτολόγους για μετεκπαίδευση τους σε τομείς
της γαστρεντερολογίας και της διαιτολογίας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Δωρεές σε γαστρεντερολογικές κλινικές διαφόρων νοσοκομειών μηχανημάτων,
αναλωσίμων και λοιπών υλικών

30.000,00 €
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

25.000,00 €

Έξοδα για την πραγματοποίηση γαστρεντερολογικών και λοιπων συναφών
ερευνών και μελετών(ερευνητικά πρωτόκολλα) από το Ίδρυμα.Τα έξοδα
αυτά περιλαμβάνουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό,τα αναλώσιμα
υλικά και τις αμοιβές του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ -

10.000,00 €

Έξοδα για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό
,ενημερωτικών διαφημίσεων -καμπάνιες(έντυπες καταχωρίσεις
σε εφημερίδες και περιοδικά,φυλλάδια,τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης)και λοιπών ενημερωτικών πρωτοβουλιών
για θέματα ευρέως ενδιαφέροντος γαστρεντερολογικής και διατροφικής
φύσεως καθώς και για την προβολή του σκοπού, του έργου και των
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος

7η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

20.000,00 €

Έξοδα για την πραγματοποίηση του καθιερωμένου ετήσιου επιστημονικού
συνεδρίου το Φεβρουάριο του 2012 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα:
Έξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία.

ΣΥΝΟΛΟ

236.088,64 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΫΠΟΛ/ΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 31/12/11

225.462,20 €

ΣΥΝ:ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

242.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

467.462,20 €

ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

-236.088,64 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2012 ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

231.373,56 €

Ο Πρόεδρος

Δ.Παπαπαναγιώτου

