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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 – 2017 
 
Κατά τη διάρκεια της παρελθούσας διετίας έγιναν σημαντικά βήματα για τον 
εξορθολογισμό των οικονομικών της Φιλελεύθερης Συμμαχίας και την εκκαθάριση παλαιών 
υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων που αφορούσαν περισσότερο στο γραφειοκρατικό 
κομμάτι. Έτσι: 

- Συνάφθηκε συμφωνία με Λογιστικό Γραφείο και τακτοποιήθηκαν τα έγγραφα και τα 
παραστατικά του κόμματος  

- Εξοφλήθηκαν καταγεγραμμένες ταμειακές διευκολύνσεις που είχαν γίνει από μέλη 
στο παρελθόν 

- Επανενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός Όψεως στην Alpha Bank 
- Τακτοποιήθηκαν γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούσαν τον λογαριασμό 

Ταμιευτηρίου στην Πειραιώς 
- Ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός μέσω Paypal και συνδέθηκε με τον λογαριασμό της 

Πειραιώς 
- Τακτοποιήθηκαν οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν κοινόχρηστα και ΔΕΗ 

των γραφείων, και το κυριότερο 
- Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση των γραφείων της Πανεπιστημίου στη Φιλελεύθερη 

Συμμαχία με μηδενικό αντίτιμο. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της διετίας η ανταπόκριση των μελών ήταν υψηλή. Σε συνδυασμό με 

- τον υπερδιπλασιασμό των μελών 
- την επέκταση και σταθεροποίηση των fisydrinx ως ευκαιρία για άντληση εισφορών 
- την πραγματοποίηση νέων εκδηλώσεων 
- την ενεργοποίηση φίλων και ψηφοφόρων, ώστε να κάνουν δωρεές 

τα έσοδα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας ήταν τα υψηλότερα που εμφανίστηκαν εν συγκρίσει 
με περιόδους μη καθόδου σε εκλογικές αναμετρήσεις σε όλη την ιστορία της Φιλελεύθερης 
Συμμαχίας. 
Τα συνολικά έσοδα στη διετία ξεπέρασαν τις 14.000,00 ευρώ (από έσοδα ~6000 ευρώ την 
προηγούμενη διετία) ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και τα έξοδα (συνολικά 12700,00 ευρώ με 
τα περισσότερα να αφορούν δύο κατηγορίες εξόδων: α) οφειλές παρελθόντων ετών πχ. 
διευκολύνσεις, κοινόχρηστα και β) αμοιβές λογιστή οι οποίες ήταν αυξημένες διότι οι 
απαιτήσεις της γραφειοκρατίας λόγω έλλειψης σταθερού λογιστή τα προηγούμενα χρόνια 
απαίτησαν αυξημένες δαπάνες) 
 
Οικονομική πρόβλεψη διετίας 2018-2019 
 
Για την επόμενη διετία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 40% από 
εισροή νέων μελών και τουλάχιστον 50% από δωρεές και άλλες εισφορές υπέρ του 
κόμματος. Επίσης, μια αύξηση της τάξης του 50% είναι αποδεδειγμένα εφικτή στα έσοδα 
από τις διάφορες εκδηλώσεις, ενώ οι απαιτήσεις των εκλογών το 2019 θα μεταφραστούν 
και σε ανάλογες εισροές-εκροές. Οι μηδενικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών σημαίνει 
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ότι ο σχηματισμός ενός ικανού εκλογικού αποθέματος είναι εφικτός με τις ανάλογες 
κινήσεις. 
Στα έξοδα θα πρέπει να υπολογιστεί το γεγονός της αυξημένης επιβάρυνσης για τα 
λογιστικά βάσει των νέων απαιτήσεων της νομοθεσίας. Τα γενικά έξοδα το 2018 θα είναι 
ελαφρώς αυξημένα λόγω της ολοκλήρωσης των γραφείων, θα ισοσκελιστούν όμως από 
αντίστοιχα έσοδα από τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του 2018 και παρά τον 
προβλεπόμενο διπλασιασμό το 2019 (εκλογικό έτος) αναμένεται να υπερκεραστούν. 
 
Προβλεπόμενα έσοδα 2018:  
- Από συνδρομές έτους: 3.600,00 
- Από δωρεές: 3.000,00+ 
- Από εκδηλώσεις: 5.000,00+ 
- Από άντληση εσόδων για εκλογικό 
απόθεμα: 5.000,00 

Προβλεπόμενα έξοδα 2018: 
- Αμοιβές Λογιστή: 3.600,00 
- Κοινόχρηστα+ΔΕΗ: 1.200,00 
- Έξοδα εκδηλώσεων: 2.000 
- Γενικά έξοδα: 1.500,00 
 

Προβλεπόμενα έσοδα 2019:  
- Από συνδρομές έτους: 5.000,00 
- Από δωρεές: 5.000,00+ 
- Από εκδηλώσεις: 10.000,00 
- Από άντληση εσόδων για εκλογικό 
απόθεμα: 15.000,00 
- Έκτακτες εκλογικές εισροές (οικονομικές 
εξορμήσεις κτλ): 10.000,00 
 
 

Προβλεπόμενα έξοδα 2019: 
- Αμοιβές Λογιστή: 3.600,00 
- Κοινόχρηστα+ΔΕΗ: 1500,00 
- Έξοδα εκδηλώσεων: 6.000 
- Γενικά έξοδα: 3.000,00 
- Εκλογικά έξοδα: 25.000,00 
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Γενικός Γραμματέας  και  Οικονομικός Υπεύθυνος 


