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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 στοιχ. εα΄, ιδα΄ και ιε΄ και 21 παρ. 1 και 2 

στοιχ. ιδ΄, περ. ιδζ΄ του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, προκύπτει, ότι η Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 

3213/2013, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των 

υπαγομένων σε αυτήν προσώπων, είναι αρμόδια μεταξύ άλλων και για τον έλεγχο των αναφερομένων 

στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. ιδ΄ ν. 3023/2002 προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (στοιχ. 

ιδα΄) οι δικαιούχοι χρηματοδότησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. εα΄, ήτοι τα πολιτικά κόμματα ή 

συνασπισμοί κομμάτων. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων της, η εν λόγω Επιτροπή τηρεί και 

διαχειρίζεται επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι 

ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων, τους ετήσιους ισολογισμούς και απολογισμούς 

των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά 

βιβλία που τηρούν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, και τις συνταχθείσες 

ετήσιες εκθέσεις της, με τα αποτελέσματα του ελέγχου των βιβλίων αυτών. Σύμφωνα δε με τη διάταξη 

του άρθρου 21 παρ. 2 στοιχ. ιζ΄ του ιδίου, ως άνω, νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του 

ν. 4472/2017: «Η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιοποιεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις διατάξεις των 

υποπεριπτώσεων ιδα΄ έως ιδζ΄ και ιδθ΄ έως ιδι΄ της παρούσας παραγράφου το αργότερο εντός ενενήντα 

(90) ημερών από την παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ιδη΄ της 

παρούσας παραγράφου δημοσιεύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία 

παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου 

οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, 

καθιστώντας άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες τα ανωτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που κόμμα ή 

συνασπισμός κομμάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή 

Ελέγχου δημοσιεύει την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της». 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων του νόμου ελέγχθηκαν οι ισολογισμοί και απολογισμοί των 

κατωτέρω αναφερομένων πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2018:  

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ  

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

• ΔΡΑΣΗ  

• ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  

• ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ  
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• ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ  

• ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  

• ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

• ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ  

• ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

• ΜέΡΑ 25 

• ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

• ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ  

• ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

• ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  

• ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  

Από τα εν λόγω στοιχεία, σε συνδυασμό με τις συνταχθείσες εκθέσεις των ορκωτών λογιστών-

ελεγκτών, προέκυψαν παραβάσεις για τα ακόλουθα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, για τις οποίες 

προτείνονται σύμφωνα με τον νόμο, οι αντίστοιχες ποινές: 

 

ΑΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΟΜΜΑ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ν. 3023/2002 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΥΡΩΣΗ 

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΞΑΝΑ 

Παράλειψη υποβολής 

ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 

Άρθρο 16Α παρ. 1α 

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ. 10  

Πρόστιμο 2.000,00 €. 

2 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Παράλειψη διάθεσης 

επιμορφωτικής 

χρηματοδότησης 

ποσού 19.891,77 €. 

Άρθρο 1 παρ. 1 

περ. βγ' σε 

συνδυασμό με 

άρθρο 1 παρ. 5 

Επιστροφή αδιάθετου 

ποσού 19.891,77 €. 

3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

α. Έσοδα από συνδρομές 

και εισφορές ύψους 

3.208.960,00 € χωρίς 

τήρηση των προϋποθέσεων 

ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

β. Διακίνηση δαπανών 

ύψους 265.458,26 € και 

εσόδων ύψους 239.000,00 € 

εκτός τραπεζικών 

λογαριασμών. 

γ. Παράλειψη 

δημοσιοποίησης των 

στοιχείων για έσοδα του 

Κόμματος από δωρεές – 

κληρονομιές, συνολικού 

ποσού 985.366,01 €. 

Άρθρο 7 παρ.1, 3,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 5 παρ. 1,   

σε συνδυασμό με 

άρθρο 21 παρ. 2 

ιδστ,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ.4. 

Πρόστιμο 5% της 

καταβληθείσας 

τακτικής 

χρηματοδότησης 

2018, ήτοι ποσό 

60.463,05 €. 
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4 ΛΑΪΚΟΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

Διακίνηση δαπανών ύψους 

32.676,99 € εκτός 

τραπεζικών λογαριασμών.  

Άρθρο 5 παρ. 1,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ. 4 

Πρόστιμο 1% της 

καταβληθείσας 

τακτικής 

χρηματοδότησης 

2018, ήτοι ποσό 

980,39 €. 

5 ΛΑΪΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Διακίνηση εσόδων ύψους 

67.325,10 € εκτός 

τραπεζικών λογαριασμών. 

Άρθρο 5 παρ. 1,   

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ. 4 

Πρόστιμο 1.000,00 €. 

6 ΜέΡΑ 25 Διακίνηση εσόδων ύψους 

9.535,00 € εκτός 

τραπεζικών λογαριασμών.  

Άρθρο 5 παρ. 1,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ. 4 

Πρόστιμο 500,00 €. 

7 ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Παράλειψη διάθεσης  

επιμορφωτικής 

χρηματοδότησης 

ποσού 13.943,35 €. 

Άρθρο 1 παρ. 1 

περ. βγ’, 

σε συνδυασμό με 

άρθρο 1 παρ. 5 

Επιστροφή αδιάθετου 

ποσού 13.943,35 €. 

8 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

Παράλειψη επίδειξης 

παραστατικών απόδοσης 

λογαριασμού ύψους 

222.086,61 €. 

Άρθρο 16 παρ. 4,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ.10  

Μείωση της επόμενης 

κρατικής 

χρηματοδότησης κατά 

5.000,00 €. 

9 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Παράλειψη προσκόμισης 

υπολοίπου των λογιστικών 

βιβλίων - μερική άρνηση 

ελέγχου. 

Άρθρο 16,  

σε συνδυασμό με 

άρθρο 24 παρ.10  

Πρόστιμο 500,00 €. 

 

Τα υπόλοιπα εκ των αρχικώς αναφερομένων κόμματα ήτοι:  

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  

• ΔΡΑΣΗ  

• ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  

• ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ  

• ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ  

• ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

• ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

• ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

δεν παρεξέκλιναν από τις διατάξεις του ν. 3023/2002. 


