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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝ. – ΣΕΠΤ. 2017 

                                                                                                      

Οι  οικονομικοί δείκτες του Κόμματος εμφανίζονται βελτιούμενοι και κατά το 

εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, όπως προκύπτει από τον 

οικονομικό απολογισμό που παρατίθεται κατωτέρω:  

 

ΕΣΟΔΑ   

Τα έσοδα από την κρατική χρηματοδότηση του πρώτου εννεάμηνου  του έτους 

2017 ανήλθαν στο ποσό των 2,9 εκ. €,  ενώ αναμένεται το συνολικό ποσό του 

έτους να είναι αντίστοιχο του  2016.  Από το συνολικό αυτό ποσό, μόλις 1,15 

εκ. € εισήλθαν σε λογαριασμό του Κόμματος, ήτοι το 40% της κρατικής 

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

το Ν. 4304/2014.  

Αντίθετα, τα έσοδα από την ιδιωτική χρηματοδότηση κατά το ίδιο διάστημα, 

ανήλθαν στο ποσό των 1,6 εκ. €, σημαντικά αυξημένα από την αντίστοιχη 

περίοδο του 2016 (έσοδα 1 εκ €), ενώ τα έσοδα από την οικονομική ενίσχυση 

των βουλευτών ανήλθαν στο ποσό των 465 χιλ. €, αυξημένα κατά 14% από 

το 2016.   

Η βελτίωση των εσόδων της ιδιωτικής χρηματοδότησης εντός του 2017 

οφείλεται κυρίως στην κάρτα μέλους. Έως την 30η Σεπτεμβρίου του 

τρέχοντος έτους, 101.761 μέλη έχουν προμηθευτεί την κάρτα, αποφέροντας 

μεικτά έσοδα στο Κόμμα  - προ των εξόδων διάθεσης – ύψους 1,6 εκ €.  

Τα έσοδα από τη διάθεση της κάρτας μέλους, στηρίζουν απόλυτα τη θέση ότι η 

κάρτα μέλους αποτελεί πλέον το βασικό πυλώνα της ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Tο κόστος λειτουργίας του Κόμματος, με αναγωγή σε ετήσια βάση, μειώθηκε 

το πρώτο εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016 κατά 

41,6%, ήτοι από 3,6 εκ € στις 30/9/2016 σε 2,1 εκ € στις 30/09/2017 . 

Κατά το εν λόγω διάστημα συνεχίστηκε η μείωση όλων των ελαστικών και των 

ανελαστικών λειτουργικών δαπανών, όπως το κόστος μισθοδοσίας που 

εμφάνισε μεσοσταθμική μείωση 40,7% σε σχέση με  το αντίστοιχο διάστημα 

του 2016. Ανήλθε δηλαδή συνολικά στο ποσό των € 1,6 εκ. έναντι του ποσού 

των € 2,7 εκ. κατά το 2016. 
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Αναφορικά με το ποσό των διαφόρων εξόδων που περιλαμβάνει τις ελαστικές 

δαπάνες και τις αποζημιώσεις, μειώθηκε κατά το εννεάμηνο του 2017 στο 

ποσό των 1,2 εκ € έναντι  2 εκ € το έτος 2016, μειώθηκε δηλαδή κατά 

ποσοστό 40%.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά από τις 11/01/2016, ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, το ετήσιο κόστος λειτουργίας 

του Κόμματος έχει μειωθεί κατά 74,4%. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εξετάζοντας την προϋπολογιζόμενη  για το 2017 πορεία των οικονομικών του 

Κόμματος - όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του εννεαμήνου - 

διαπιστώνεται η επιτυχής εξέλιξη του προγράμματος εξυγίανσης. 

Ο αρχικός εικοσιτετράμηνος στόχος που είχε τεθεί, δηλαδή μείωση του 

λειτουργικού κόστους σε ετήσια βάση  από 8,2 εκ € σε 2,4 εκ €, έχει επιτευχθεί 

εντός διαστήματος δεκαεπτά μηνών.   

Η κάρτα μέλους αποτελεί πλέον την «ραχοκοκαλιά» της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης καθώς αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της. 

Τέλος αναμένεται ο ισολογισμός της χρήσης του 2017 κατά το λειτουργικό 

του αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλεονασματικός, σημαντικά βελτιωμένος  

έναντι του προηγούμενου έτους. 

 

 

 

 

 


