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Καταθέτουμε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισηγητική έκθεση για
τον προϋπολογισμό του Δικηγορικού Συλλόγου για τη χρήση 2019 .
Για το έτος 2019 προβλέπονται έσοδα 2287224,00 ευρώ, και έξοδα
2089413,72 ευρώ δηλαδή προβλέπεται μια ακόμα πλεονασματική χρονιά με
το πλεόνασμα να φτάνει τις 197810,28 ευρώ .
Τα έσοδα προβλέπονται αυξημένα κατά 232944,00 ευρώ ονομαστικά. Η
πραγματική όμως αύξηση των εσόδων προβλέπεται να φτάσει τις 168944,00
ευρώ μειωμένη κατά το κονδύλιο που θα εισπραχθεί και θα πληρωθεί μέσα
στην ίδια χρήση και θα αφορά τα δικαιώματα της ολομέλειας από την
ηλεκτρονική έκδοση των γραμματίων προείσπραξης .
Η αύξηση των εσόδων κατά 168944,00 ευρώ θα προκύψει κυρίως από την
αύξηση του κονδυλίου των εσόδων από ενοίκια .

1

Τα άλλα κονδύλια των εσόδων προϋπολογίστηκαν συντηρητικά σε σχέση με
το ύψος τους κατά τον απολογισμό του 2018, όσο και από το γεγονός ότι κατά
την χρήση 2019 θα διεξαχθούν πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε πανελλήνια
κλίμακα, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των δικαστηρίων για αρκετές ημέρες σε
μήνες μεγάλης δραστηριότητας των δικηγόρων .
Επομένως μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα έσοδα προϋπολογίζονται με
μεγάλο δείκτη ασφάλειας είσπραξης.
Τα έξοδα του Συλλόγου για τη χρήση 2019 προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα
2089413,72 ευρώ , ονομαστικά αυξημένα κατά 129933,72 ευρώ. Η
ονομαστική αυτή αύξηση οφείλεται στo ότι:

1. Το κονδύλιο των συνδρομών εμφανίζεται αυξημένο κατά 41000,00
ευρώ λόγω της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων της ολομέλειας
τόσο από την ηλεκτρονική έκδοση των γραμματίων προείσπραξης όσο
και από ετήσια εισφορά ανά μέλος.
2. Αύξηση των φόρων που θα αφορούν την χρήση 2019 ποσού 19184,64
ευρώ, λόγω της αναμενόμενης καταβολής ΕΝΦΙΑ που αφορά το
ακίνητο στην Νέα Ραιδεστό και το ακίνητο στην οδό Τσιμισκή.
3. Οι προμήθειες που χρεώνουν οι τράπεζες λόγω του συνεχώς
αυξανόμενου όγκου των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω POS
προϋπολογίζονται ότι θα φτάσουν τα 12000,00 ευρώ .
4. Ο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στις χρήσεις 2014 – 2018 λόγω καταλογισμού
τους στην τρέχουσα χρήση ύψους 75979,08 ευρώ.
Το σύνολο του ποσού που συναθροίζεται από τις αιτίες που προαναφέραμε
ανέρχεται σε 148163,72 ευρώ , μεγαλύτερο από την διαφορά του συνόλου
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των δαπανών μεταξύ των ετών 2019 και 2018 που, όπως προαναφέραμε,
είναι 129933,72 ευρώ.
Με όσα προαναφέραμε, θέλουμε να τονίσουμε ότι οι

προϋπολογισθείσες

δαπάνες του 2019 είναι μικρότερες από εκείνες του 2018 βάζοντας το ίδιο
μέτρο σύγκρισης.
Τα κονδύλια γενικά έχουν συμπιεστεί από την διοίκηση σχεδόν οριακά. Το
θέμα που γεννάται είναι , οι δαπάνες να συγκρατηθούν εντός του
προϋπολογισμού και τα έσοδα να εισπραχθούν όλα, ώστε στο τέλος της
χρήσης να επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος που είναι, να ξεπεράσει το
ποσό των 150000,00 ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να τεθεί , σύμφωνα με την
βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ της καλύτερης εξυπηρέτησης των
μελών του Δικηγορικού Συλλόγου.
Διεύθυνση Οικονομικού
Αθανάσιος Ν. Αρχοντόπουλος
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