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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016 

                                                                                                  

Το πρόγραμμα της οικονομικής εξυγίανσης της Νέας Δημοκρατίας τέθηκε σε 

εφαρμογή τον Ιανουάριο 2016 με  άξονες τη διαφάνεια, το σεβασμό στο 

φορολογούμενο και την οικονομική αυτοτέλεια μέσω της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης.  

Κατωτέρω, εκτίθεται ο οικονομικός απολογισμός του 2016, πρώτου έτους 

εφαρμογής του προγράμματος της οικονομικής εξυγίανσης. 

  

ΕΣΟΔΑ   

Τα έσοδα από την κρατική χρηματοδότηση του έτους 2016 ανήλθαν στο ποσό 

των 3,5 εκ. €, ποσό αντίστοιχο του έτους 2015. Από το συνολικό αυτό ποσό, 

μόλις 1,4 εκ. € εισήλθε σε λογαριασμό του Κόμματος, ήτοι το 40% της κρατικής 

χρηματοδότησης, ως ακατάσχετο εκ του Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 4304/2014.  

Η ιδιωτική χρηματοδότηση ανήλθε στο ποσό των 1,9 εκ. €, σημαντικά 

αυξημένη από τη χρήση 2015 (0,8 εκ € ), ενώ τα έσοδα από την οικονομική 

ενίσχυση των βουλευτών ανήλθαν στο ποσό των 545 χιλ. €, αυξημένα κατά 

12,1% από το 2015.   

Τον Νοέμβριο 2016 ξεκίνησε η διάθεση της κάρτας μέλους με στόχο την 

ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και συνακόλουθα την οικονομική 

αυτοτέλεια του κόμματος. Τα έσοδα της κάρτας μέλους αναμένεται στο μέλλον 

να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του κόμματος κάνοντας πράξη το μήνυμα  

“λίγα από πολλούς”. 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων που παρουσιάζεται κατωτέρω, δεν 

περιλαμβάνει τα εκλογικά έξοδα του 2015 για λόγους σύγκρισης ομοίων 

οικονομικών μεγεθών. 

Συνολικά, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του κόμματος, με αναγωγή σε 

ετήσια βάση, μειώθηκε από 8,2 εκ € το 2015 σε 3 εκ € στις 31/12/2016, 

μειώθηκε δηλαδή κατά ποσοστό 63%. 

Ειδικότερα, σημαντική μείωση των μηνιαίων λειτουργικών εξόδων επετεύχθη 

με τη μετεγκατάσταση όλων των γραφειακών χώρων του Κόμματος, ήτοι των 
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Κεντρικών Γραφείων, των γραφείων της Διοικούσας Θεσσαλονίκης και της 

ΟΝΝΕΔ.  

Συγκεκριμένα, τα συνολικά μηνιαία λειτουργικά έξοδα του Κόμματος – ενοίκια 

και λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – μειώθηκαν από 161 χιλ € σε 

20 χιλ €, μειώθηκαν δηλαδή κατά 87,5 %. Ιδιαίτερα το ενοίκιο των Κεντρικών 

Γραφείων του Κόμματος μειώθηκε από 95.000 € σε 9.800 € μηνιαίως, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης  89,6%. 

Το ανελαστικό κόστος μισθοδοσίας της χρήσης 2016 εμφάνισε μεσοσταθμική 

μείωση 24,5% σε σχέση με  την χρήση 2015, ανερχόμενο στο ποσό των € 3,4 

εκ. έναντι του ποσού € 4,5 εκ. το 2015. 

Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των χρήσεων 2015 και 2016 που 

υποβλήθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, τα 

διάφορα έξοδα που περιλαμβάνουν ελαστικές δαπάνες και αποζημιώσεις 

μειώθηκαν από 4 εκ € το 2015 στα 2,6 εκ € το 2016 , μειώθηκαν δηλαδή κατά 

ποσοστό 35%. Αφαιρουμένων τέλος των εκτάκτων αποζημιώσεων,  η μείωση 

των ελαστικών δαπανών ανέρχεται σε 48,7% (από 3,86 εκ € το 2015 σε 1,98 

εκ € το 2016).   

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εξετάζοντας την πορεία του προγράμματος διαπιστώνεται ότι οι στόχοι του 

πρώτου έτους έχουν επιτευχθεί. 

Ο αρχικός στόχος της μείωσης του λειτουργικού κόστους εντός 24 μηνών από 

8,2 εκ € σε 2,4 εκ € , παρουσιάζεται σήμερα απολύτως εφικτός. Και τούτο διότι, 

σε λιγότερο από 12 μήνες από την έναρξη του προγράμματος επιτεύχθηκε 

μείωση 63%, ήτοι αρκετά υψηλότερη του 34% που ήταν η αρχικά 

προβλεπόμενη μείωση για το εν λόγω διάστημα. 

Σύμφωνα με την εξαγγελία του Προέδρου τον Μάρτιο του 2016, το Κόμμα 

πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά με οικονομικούς πόρους που θα 

λαμβάνει μέσω της ιδιωτικής χρηματοδότησης.  Η κάρτα μέλους αποτελεί 

την υλοποίηση του μηνύματος της χρηματοδότησης με διαφάνεια από τα ενεργά 

μέλη, λαμβάνοντας “λίγα από πολλούς”. 

Τα έσοδα από την αρχική διάθεση της κάρτας μέλους , κατά το τελευταίο δίμηνο 

του 2016, στηρίζουν προϋπολογιστικά τη θέση ότι η κάρτα μέλους θα αποτελεί 

από το 2017 το βασικό πυλώνα της ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

Συνολικά, όπως φαίνεται στο δημοσιευμένο ισολογισμό της χρήσης 2016, το 

Κόμμα εμφάνισε πλεονασματικό λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους 120 χιλ € 

έναντι ελλειμματικού αποτελέσματος ύψους 2 εκ € το 2015.  

Συμπερασματικά, η  εικόνα της οικονομικής πορείας του Κόμματος, όπως 

αποτυπώνεται στη χρήση 2016,  αποτελεί την πλέον ισχυρή απόδειξη της 
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επιτυχούς εξέλιξης του 24μηνου προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης του 

Κόμματος.  


