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ΕΣΟΔΑ
1.058.517,03€

Τα έσοδα της «Διογένης ΜΚΟ» για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2018 έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2018 προήλθαν κατά 76.78% (812.768,02€) από 
πωλήσεις του περιοδικού δρόμου «σχεδία», κατά 7,58% (80.126,00€) 
από τη διαφήμιση, κατά 10,79% (114.192,16€) από δωρεές και 
επιδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά 0,71% (7.452,86€) από το 
πρόγραμμα «Συνδρομές Αλληλεγγύης», κατά 0,36% (3.868,76€) από 
εκδηλώσεις fundraising, και κατά 0,52% (5.515,78€) από το πρόγραμμα 
«Αόρατες Διαδρομές» τις κοινωνικές περιηγήσεις της «σχεδίας». Το 
υπόλοιπο 0,26% των εσόδων (2.766,16€) προήλθε από την πώληση των 
αναμνηστικών μπλουζών (t-shirts) της καμπάνιας «Γκολ στη Φτώχεια» 
και άλλων προγραμμάτων, ενώ το 3% (31.827,29€) από λοιπά έσοδα 
όπως, έσοδα υπεκμίσθωσης και τόκοι καταθέσεων.

 812.768,02€ πωλήσεις του περιοδικού δρόμου «σχεδία» 

 7.452,86€ από το πρόγραμμα «Συνδρομές Αλληλεγγύης»

 114.192,16€ από δωρεές και επιδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα

 3.868,76€ από εκδηλώσεις fundraising

 5.515,78€ από το πρόγραμμα «Αόρατες Διαδρομές»

 80.126,00€ από τη διαφήμιση

 2.766,16€ από την πώληση των αναμνηστικών μπλουζών

 31.827,29€ λοιπά έσοδα76,78%
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ΔΑΠΑΝΕΣ
1.052.804,49€

Σε σχέση με τις δαπάνες, η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε 
απευθείας τους ίδιους τους ωφελούμενους/πωλητές από τη διανομή 
της «σχεδίας» κατά 52,26% (550.218,42€). Οι αμοιβές προσωπικού 
ανήλθαν στο 11,12% (117.057,96€). Το κόστος εκτύπωσης του 
περιοδικού ανήλθε στο 8,61% (90.684,93€). Οι αμοιβές συνεργατών 
και τρίτων συνέθεσαν το 6,65% (69.970,63€) επί του συνόλου των 
δαπανών. Στο 2,63% (27.713,27€) ανήλθαν τα έξοδα για την υποστήριξη 
της καμπάνιας «Γκολ στη Φτώχεια» (Εθνική Ποδοσφαιρική ομάδα 
αστέγων, αθλητικός εξοπλισμός, έξοδα μετακίνησης, συμμετοχή στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων). Ενώ στο 7,06% (74.363,92€) επί του 
συνόλου αφορούν δαπάνες για επικοινωνιακές δράσεις, υποστήριξη 
άλλων κοινωνικών προγραμμάτων, έξοδα γραφείου (ενοίκια, κ.λπ), και 
αλλά διαφορά έξοδα (εκτυπώσεις υποστηρικτικού υλικού κ.λπ). Ήταν, 
δε, η χρονιά που άνοιξε το πωλητήριο-cafe-bar-εστιατόριο «Σχεδία 
Home» για το οποίο η δαπάνη ανήλθε στο 11,67% (122.795,36€). 

 550.218,42€ ωφελούμενους/πωλητές από τη διανομή της «σχεδίας»

 122.795,36€ Project Shedia Home

 117.057,96€ αμοιβές προσωπικού

 90.684,93€ κόστος εκτύπωσης του περιοδικού

 69.970,63€ αμοιβές συνεργατών και τρίτων

 27.713,27€ υποστήριξη Eθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αστέγων

 74.363,92€ δαπάνες για επικοινωνιακές δράσεις 
          υποστήριξη άλλων κοινωνικών προγραμμάτων,  
                       έξοδα γραφείου (ενοίκια, κ.λπ), και αλλά διαφορά έξοδα  
                       (εκτυπώσεις υποστηρικτικού υλικού κ.λπ)
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ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ 4,00€

 2,50€ Πωλητές/ωφελούμενοι (περιλαμβάνει το απευθείας έσοδο για τον άνθρωπο-διανομέα,  
 20% φόρο, 3,6% χαρτόσημο και 20,28% ΕΦΚΑ)*

 0,37€ έξοδα εκτύπωσης περιοδικού**
 0,89€ λοιπές δαπάνες***
 0,24€ ΦΠΑ

* Για κάθε περιοδικό που διαθέτει ο ωφελούμενος, εισπράττει 1,52€ μαζί με την αντίστοιχη απόδειξη 
δαπάνης. Οι αποδείξεις δαπάνης επιβαρύνονται με 20% φόρο, 3,6% χαρτόσημο και 20,28% ΕΦΚΑ.

** Είναι περίπου ο μέσος όρος κόστους κάθε εκτυπωμένου τεύχους. Ο αριθμός αλλάζει, σύμφωνα με το 
τιράζ, ενδεχόμενες επανεκτυπώσεις κ.λπ. Στο συγκεκριμένο νούμερο περιλαμβάνεται το κόστος των 
όποιων «επιστροφών» (αδιάθετα τεύχη του μήνα), με το οποίο, βεβαίως, επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου η 
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ».

*** Στις υπόλοιπες δαπάνες περιλαμβάνονται τα έξοδα γραφείου Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ενοίκια, 
ρεύμα, γραφική ύλη κ.λπ.), τα έξοδα επικοινωνίας (φυλλάδια, αφίσες, μπάνερ, οργάνωση εκδηλώσεων, 
έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), αμοιβές προσωπικού/συνεργατών, οργάνωση άλλων δράσεων (Αόρατες 
Διαδρομές, Γκολ στη Φτώχεια & Εθνική Αστέγων, Ένας Καφές σε Περιμένει κ.λπ.) και άλλα έξοδα.
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