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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ρυθμίστηκαν "προνομιακά" τα δάνεια της ΝΔ;
Τι θα γίνει με τα δάνεια αν προχωρήσει κι αυτή σε «νέο σχήμα», τύπου
«Ελιάς»;

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επανέρχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του δανεισμού των κομμάτων,
ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη και πρόεδρος της Δράσης, αυτή τη φορά
υποβάλλοντας ερώτηση, ειδικά για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας.
Αφορμή για τη νέα ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη, ήταν η αντίθετη άποψη που
εκφράστηκε μέσω στελεχών της ΝΔ, στα όσα υποστήριξε με γραπτή απάντησή του
ο Επίτροπος Almunia, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι "τρεις από τις τέσσερις υπό
παρακολούθηση τράπεζες έχουν χορηγήσει δάνεια στα πολιτικά κόμματα" και η "η
συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ήδη από
τον Ιανουάριο του 2013".
Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο ότι τα υπάρχοντα χρέη 145 εκατ. ευρώ σε
δάνεια της ΝΔ είναι απίθανο να εξυπηρετούνται κανονικά, όταν η ετήσια κρατική
χρηματοδότηση που λαμβάνει ως κόμμα, είναι περίπου ίση με το 50% μόνο των
τόκων που οφείλει ετησίως στις τράπεζες, ο Θ. Σκυλακάκης ρωτά:
- Εάν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, στη «συντριπτική πλειοψηφία» τους,
εξακολουθούν να μην εξυπηρετούνται.
- Μήπως υπήρξε κάποια ειδική, προνομιακή ρύθμιση του χρέους της Νέας
Δημοκρατίας;
Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος της Δράσης και Ευρωβουλευτής, Θόδωρος
Σκυλακάκης δήλωσε:
«Τα δύο κόμματα όχι μόνο τηρούν σιγή ιχθύος για τα δάνειά που έλαβαν όταν
γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να τα αποπληρώσουν και για την τροπολογία με

την οποία αμνήστευσαν τα σχετικά αδικήματα, αλλά προχωρούν σε (ή σχεδιάζουν)
νέα σχήματα. Οπότε τίθεται το ερώτημα: Τα παλιά κόμματα θα επαναδιεκδικήσουν
νέες επιχορηγήσεις υπό τον μανδύα νέων ονομάτων και ΑΦΜ στέλνοντας όλο το
λογαριασμό στο φορολογούμενο, ή τα νέα σχήματα θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις
των μητρικών κομμάτων; Θα απαντήσει κανείς;».
Η Δράση ταυτόχρονα ανέβασε σχετικό βίντεο animation στο διαδίκτυο, το οποίο
ήδη συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον του κοινού, με τίτλο: "Σπάστε το νόμο της
σιωπής για τα χρέη Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ"
*Δείτε το Βίντεο, ΕΔΩ
Αναλυτικά στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφέρονται τα εξής:
"Μετά από ερώτησή μου (Ε-013481-13) σχετικά με τα χρέη των κομμάτων της
ελληνικής Κυβέρνησης στις κρατικές τράπεζες της χώρας, η απάντηση του
Επιτρόπου κ. Almunia εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7 Φεβρουαρίου 2014)
επιβεβαίωσε ότι "τρεις από τις τέσσερις υπό παρακολούθηση τράπεζες έχουν
χορηγήσει δάνεια στα πολιτικά κόμματα" και η "η συντριπτική πλειονότητα των εν
λόγω δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ήδη από τον Ιανουάριο του 2013".
Την περασμένη εβδομάδα, η Νέα Δημοκρατία, σε πλήρη αντίθεση με τη γραπτή
απάντηση της Επιτροπής, υποστήριξε μέσω στελεχών της ότι τα δάνεια του
κόμματος εξυπηρετούνται κανονικά.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γραπτή απάντηση του κ. Almunia στις 7 Φεβρουαρίου και το
γεγονός ότι τα υπάρχοντα χρέη 145 εκατ. ευρώ σε δάνεια της ΝΔ είναι απίθανο να
εξυπηρετούνται κανονικά όταν η ετήσια κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει ως
κόμμα είναι περίπου ίση με το 50% μόνο των τόκων που οφείλει ετησίως στις
τράπεζες,
Ερωτάται η Επιτροπή,
Εξακολουθεί η «συντριπτική πλειοψηφία» των δανείων της Νέας Δημοκρατίας να
μην εξυπηρετούνται;
Ή μήπως, υπήρξε πρόσφατα μια ειδική, προνομιακή ρύθμιση του χρέους της Νέας
Δημοκρατίας στις κρατικές τράπεζες, όπως π.χ. η μείωση των επιτοκίων,
προκειμένου να βελτιωθεί "χαριστικά" η οικονομική κατάσταση του κόμματος πριν
από τις Ευρωεκλογές;"
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