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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017 

                                                                                                      

Οι  οικονοµικοί δείκτες του κόµµατος εµφανίζονται βελτιούµενοι και το 2017 
όπως προκύπτει από τον οικονοµικό απολογισµό που παρατίθεται κατωτέρω:  

 

ΕΣΟΔΑ   

Τα έσοδα από την  κρατική χρηµατοδότηση  του έτους 2017 ανήλθαν στο ποσό 
των 5,2 εκ. €. Από το συνολικό αυτό ποσό, µόλις 2,1 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 1,9 εκ € ενώ τα έσοδα από την οικονοµική ενίσχυση 
των βουλευτών ανήλθαν στο ποσό των 626 χιλ. €, αυξηµένα κατά 15% από 
το 2016.   

Η βελτίωση των εσόδων της ιδιωτικής χρηµατοδότησης εντός του 2017 
οφείλεται κυρίως στην κάρτα µέλους.  

Τα έσοδα από την 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 µειώθηκε το 2017 σε σχέση µε το 
αντίστοιχο του 2016 κατά 31% και ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα η αρχική 
στοχοθεσία µείωσης κατά 71% µε την επίτευξη µείωσης κατά 75,6 % την 
31/12/2017. 

Κατά το εν λόγω διάστηµα συνεχίστηκε η µείωση όλων των ελαστικών και των 
ανελαστικών  λειτουργικών δαπανών όπως το κόστος µισθοδοσίας που 
εµφάνισε µεσοσταθµική µείωση 41,9% σε σχέση µε  το  2016. Ανήλθε δηλαδή 
συνολικά στο ποσό των € 1,8 εκ. έναντι του ποσού των € 3,2 εκ. κατά το 2016. 

Αναφορικά µε το ποσό των διαφόρων εξόδων που περιλαµβάνει τις ελαστικές 
δαπάνες και τις αποζηµιώσεις, µειώθηκε κατά το 2017 στο ποσό των 1,9 εκ €, 
έναντι  2,6 εκ € το έτος 2016 µειώθηκε δηλαδή κατά ποσοστό 27%.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνολικά από τις 11/01/2016, ηµεροµηνία έναρξης 
εφαρµογής του προγράµµατος εξυγίανσης, το ετήσιο κόστος λειτουργίας 
του Κόµµατος µειώθηκε κατά 75,6%. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εξετάζοντας το λειτουργικό αποτέλεσµα για το 2017 φαίνεται καθαρά ότι ο 
στόχος του προγράµµατος λειτουργικής εξυγίανσης του κόµµατος έχει 
επιτυχώς ολοκληρωθεί.  

Συνακόλουθα από τον ισολογισµό φαίνεται ότι το λειτουργικό πλεόνασµα από 
120 χιλ € το 2016 έχει αυξηθεί σε 3,6 εκ € το 2017.  

Το συνολικό ποσό που έλαβε το κόµµα κατά το 2017 ως κρατική 
επιχορήγηση χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή των δανείων και οφειλών 
παρελθουσών χρήσεων. 

Η κάρτα µέλους αποτελεί την «ραχοκοκαλιά» της ιδιωτικής χρηµατοδότησης 
καθώς αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της. 

Ο στόχος της λειτουργικής αυτοτέλειας του κόµµατος από την κρατική 
επιχορήγηση έχει επιτευχθεί και µε τη χρονική ολοκλήρωση των εκχωρηµένων 
κρατικών επιχορηγήσεων θα ακολουθήσει η αναγκαία συµφωνία µε τις τράπεζες 
για τις συνολικές δανειακές απαιτήσεις.  

	

	

	

	

 


