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Εισαγωγική τοποθέτηση 

Τα κόµµατα είναι βασικός πολιτικός θεσµός των σύγχρονων δηµοκρατικών 

συστηµάτων διακυβέρνησης. Αυτή την παραδοχή οφείλει καθένας, είτε πολιτικός είτε 

διαµορφωτής της κοινής γνώµης είτε πολίτης, να τη λαµβάνει σοβαρά υπόψη του 

όταν συζητά για τις όποιες αδυναµίες του κοµµατικού συστήµατος στην Ελλάδα, το 

οποίο άλλωστε δεν είναι ο µόνος εξουσιαστικός µηχανισµός που λειτουργεί στη χώρα 

µας και εµφανίζει τέτοιου είδους αδυναµίες ή ακόµα και παθογένειες. Αυτή η 

επισήµανση όχι µόνο δεν απαλλάσσει, αλλά, αντίθετα, τονίζει ακόµη περισσότερο 

την υποχρέωση των κοµµάτων να αντιµετωπίσουν την κρίση εµπιστοσύνης που έχει 

ενσκήψει στις σχέσεις τους µε τους πολίτες και η οποία προσλαµβάνει ιδιαίτερες 

διαστάσεις καθώς η χώρα βιώνει πρωτόγνωρες δυσκολίες τόσο σε οικονοµικό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο. Στο σκηνικό αυτό αναπόφευκτη είναι η έντονη κριτική 
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κατά του πολιτικού συστήµατος και των κοµµάτων, ιδίως αυτών που έχουν 

διαχειριστεί τις τύχες της χώρας. Μια κριτική που συχνά δεν περιορίζεται µόνο σε 

λάθη πολιτικής, αλλά αφορά εξαιρετικής κρισιµότητας ζητήµατα, όπως η πολιτική 

διαφθορά και το «µαύρο» πολιτικό χρήµα.  

Προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της κριτικής που ασκεί η κοινωνία στο 

κοµµατικό σύστηµα δεν µπορεί παρά να συµβάλλει µια ειλικρινής συζήτηση γύρω 

από ζητήµατα που αφορούν τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Ζητήµατα όπως αυτό 

της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων που αφορούν το πολιτικό 

χρήµα ή της διαφάνειας και των όρων χρηµατοδότησης πολιτικών κοµµάτων και 

προσώπων συνιστούν, πιστεύω, σηµαντικό όρο για την οµαλή λειτουργία του 

δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού µας συστήµατος. Με ισχυρή κοινωνική κριτική στις 

λειτουργίες των κοµµάτων η ίδια η πολιτική λειτουργία εξασθενίζει, διαµορφώνοντας 

µια ιδιότυπη αντίληψη στις συνειδήσεις των πολιτών, ενώ, εν τέλει, είναι το ίδιο το 

δηµοκρατικό πολίτευµα το οποίο καθίσταται ευάλωτο σε αφοριστικούς, 

µηδενιστικούς και πολλές φορές ιδιοτελείς λαϊκισµούς.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του έχει κάθε διάθεση να συµβάλλει στη 

συζήτηση για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και το πολιτικό χρήµα και να 

προχωρήσει ακόµη και στην κατάθεση συγκεκριµένων ρυθµίσεων στη Βουλή των 

Ελλήνων. Γι` αυτό άλλωστε και σήµερα είµαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας. 

Προϋπόθεση, βεβαίως, είναι να βρεθεί κοινός τόπος µεταξύ των κοµµάτων, που 

έχουν εξάλλου και τον πρώτο λόγο και καλούνται να διατυπώσουν τις σχετικές 

προτάσεις τους.  

Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην απάντησή µου στην επίκαιρη επερώτηση 

της Προέδρου της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας και των βουλευτών της στις 19 

∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, πιστεύω ότι είναι σκόπιµο να εξετάσουµε ποιό 

είναι σήµερα το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει και ορίζει τα ζητήµατα 

χρηµατοδότησης των κοµµάτων, ποιά είναι η πραγµατικότητα και οι αστοχίες του 

θεσµικού µας πλαισίου τις οποίες οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε και ποιές οι πιθανές 

επιλογές µας λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τη 

σηµερινή κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας και τις θυσίες που 

µεγάλο τµήµα της κοινωνίας υφίσταται.  
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Α) Αναδροµή στην εξέλιξη της σχετικής νοµοθεσίας 

Είναι γνωστό  ότι η υιοθέτηση ρυθµίσεων σε σχέση µε τις πηγές και τους κανόνες 

χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, αλλά και των πολιτικών προσώπων, δεν 

είναι επινόηση της ελληνικής Πολιτείας. Αποτελεί πεδίο διαρκούς πολιτικού 

προβληµατισµού σε όλα τα κράτη µε δηµοκρατικό και κοινοβουλευτικό σύστηµα 

διακυβέρνησης εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Και τούτο διότι η διασφάλιση της 

ισότητας των ευκαιριών, του ισότιµου πολιτικού ανταγωνισµού, αλλά και της 

αυτονοµίας της πολιτικής και της αποφυγής αθέµιτων επηρεασµών από ιδιωτικά 

συµφέροντα αποτελούσαν πάντα προϋποθέσεις για την υγιή λειτουργία του 

δηµοκρατικού πολιτικού συστήµατος.   

Στην Ελλάδα οι πρώτες ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων 

εισήχθησαν το 1984 µε το νόµο 1443. Με το νόµο αυτό προβλέφθηκε το επιτρεπτό 

της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων, η οποία, εφόσον δεν ξεπερνούσε τις 

200.000 δραχµές της εποχής, µπορούσε να είναι ανώνυµη, υποχρεώνονταν τα 

κόµµατα να τηρούν βιβλία και να δηµοσιεύουν ισολογισµούς σε δύο αθηναϊκές 

εφηµερίδες, ενώ προβλεπόταν επίσης µηχανισµός ελέγχου του ισολογισµού από 

διακοµµατική επιτροπή βουλευτών και κυρώσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής 

(διακοπή της κρατικής ενίσχυσης για ένα χρόνο) σε περίπτωση παράβασης των 

προβλεπόµενων υποχρεώσεων των κοµµάτων. 

 Όµως, η σηµαντικότερη εξέλιξη µε το ν.1443/1984 υπήρξε η για πρώτη φορά 

θεσµοθέτηση της ετήσιας οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων από το κράτος 

προκειµένου να αντιµετωπίζουν τις λειτουργικές και εκλογικές τους δαπάνες, η οποία 

ορίστηκε σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) των τακτικών εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισµού του αντίστοιχου έτους. Μια επιλογή που άλλαξε εντελώς το πλαίσιο 

χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και χαιρετίστηκε ως δηµοκρατική 

κατάκτηση. Ας σηµειωθεί ότι η κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων είχε ήδη 

εδραιωθεί σε αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες ως πρακτική, µε τη ∆υτική Γερµανία 

να την υιοθετεί ήδη από το 1959. Σήµερα µάλιστα, µε την εξαίρεση ίσως της 

Βρετανίας που έχει ένα ιδιότυπο δικό της σύστηµα χρηµατοδότησης των 
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κοινοβουλευτικών οµάδων, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να µην προβλέπει 

κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων.  

Ο  νόµος του 1984 αντικαταστάθηκε από το ν.2429/1996 µε τον οποίο η κρατική 

ετήσια χρηµατοδότηση των κοµµάτων διακρίθηκε πλέον σε τακτική και εκλογική. Η 

τακτική χρηµατοδότηση ανήλθε σε ποσοστό ένα κόµµα δύο τοις χιλίοις (1,2‰) των 

τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. 

Αντίστοιχα, η εκλογική χρηµατοδότηση ορίστηκε σε ποσοστό έως µηδέν κόµµα πέντε 

τοις χιλίοις (0,5‰) των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού του έτους 

διεξαγωγής των εκλογών και προβλέφθηκε η χορήγησή της κάθε φορά που 

διεξάγονται εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές. Παράλληλα, µε τον ίδιο νόµο 

θεσµοθετήθηκε επίσης για πρώτη φορά η ετήσια οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων 

για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς σκοπούς σε ποσό ίσο µε το µηδέν κόµµα ένα 

τοις χιλίοις (0,1‰) των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Εποµένως, 

το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης µπορούσε να ανέλθει σε περίπτωση 

διεξαγωγής εκλογών συνολικά σε ποσοστό ένα κόµµα οκτώ τοις χιλίοις (1,8‰) των 

τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Τα ανωτέρω ποσοστά κρατικής 

χρηµατοδότησης µειώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2469/1997 

κατά 7,5% από 01.01.1997 και κατά περαιτέρω 7,5% από 01.01.1998, ήτοι σε 

ποσοστό ένα κόµµα πενήντα τέσσερα τις χιλίοις (1,54‰) των τακτικών εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

Β) Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

 Ο νόµος του 1996 αντικαταστάθηκε µε τη σειρά του από το ν.3023/2002, ο οποίος 

εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα µε τις όποιες επιµέρους τροποποιήσεις έγιναν σε 

αυτόν το 2003 και το 2004. Ο νόµος αυτός αποτέλεσε προϊόν πολύµηνων 

συζητήσεων στο πλαίσιο διακοµµατικής επιτροπής που είχε τότε συγκροτηθεί επί 

τούτου. Γι` αυτό άλλωστε και τόσο επί της αρχής όσο και στα περισσότερα άρθρα 

του ψηφίστηκε µε ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο  συγκεκριµένος νόµος, 

όπως ισχύει σήµερα, προβλέπει:  
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1) η τακτική ετήσια κρατική χρηµατοδότηση ορίστηκε  σε ένα κόµµα µηδέν δύο τις 

χιλίοις (1,02‰) των τακτικών εσόδων του προϋπολογισµού  

2) η εκλογική χρηµατοδότηση ορίστηκε αρχικώς σε ποσό έως µηδέν κόµµα είκοσι 

δύο τις χιλίοις (0,22‰) των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού του 

έτους διεξαγωγής των εκλογών και µετά το ν.3242/2004 σε ποσό έως µηδέν κόµµα 

τριάντα πέντε τις χιλίοις (0,35‰) εάν κατά το ίδιο έτος διεξαχθούν περισσότερες της 

µίας εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογικές αναµετρήσεις.  

3) η οικονοµική ενίσχυση των κοµµάτων για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς 

σκοπούς διατηρήθηκε στο επίπεδο του ν.2429/1996, ήτοι σε ποσό που ισούται µε το 

µηδέν κόµµα ένα τις χιλίοις (0,1‰) των εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε τον υφιστάµενο νόµο το ποσό κρατικής 

χρηµατοδότησης µπορεί να ανέλθει, σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων της 

µίας εκλογικής αναµέτρησης, σε συνολικό ύψος ίσο µε το ένα κόµµα σαράντα επτά 

τις χιλίοις (1,47‰) των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.  

Όσον αφορά τα αναλυτικά και ανά πολιτικό κόµµα ποσά στα οποία αντιστοιχούν οι 

προαναφερόµενες ρυθµίσεις παραπέµπω στον πίνακα που ήδη έχω καταθέσει στην 

Ολοµέλεια και ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν υπόµνηµα ως παράρτηµα όπου 

καταγράφονται τα ποσά που έχουν διατεθεί στα κόµµατα ως κρατική χρηµατοδότηση 

από το 2000 µέχρι σήµερα, είτε ως ετήσια τακτική χρηµατοδότηση, 

συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που αφορά ερευνητικούς και επιµορφωτικούς 

σκοπούς, είτε ως εκλογική. Σηµειώνω απλώς εδώ ότι, σε όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας αυτής τα ποσά που χορηγούνταν στα κόµµατα έβαιναν αυξανόµενα µε 

αποκορύφωση το 2009, που ήταν χρονιά µε δύο εκλογικές αναµετρήσεις και άρα 

αυξηµένη χρηµατοδότηση, οπότε  και έφθασαν  συνολικά σε περίπου ογδόντα πέντε  

εκατοµµύρια ευρώ. Ας  επισηµανθεί ότι το 2004, που επίσης ήταν χρονιά µε δύο 

εκλογικές αναµετρήσεις, το ποσό αυτό  έφτασε  σε εξήντα ένα  εκατοµµύρια ευρώ, 

ενώ το 2000, επίσης εκλογική χρονιά, η κρατική χρηµατοδότηση είχε ανέλθει 

συνολικά σε περίπου δεκαέξι κόµµα πέντε δις δραχµές ή περίπου σαράντα οκτώ  

εκατοµµύρια ευρώ. Η πορεία αυτή αναστρέφεται το 2010, όταν η κρατική 

χρηµατοδότηση περιορίζεται πλέον σε σαράντα οκτώ κόµµα οκτώ εκατοµµύρια 

ευρώ, ενώ για το 2011 έχουν προβλεφθεί µε βάση το νόµο περίπου πενήντα τέσσερα  
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εκατοµµύρια ευρώ και µέχρι σήµερα έχουν εκταµιευθεί τα περίπου σαράντα  εξ 

αυτών. 

Όµως ο νόµος του 2002, όπως άλλωστε και οι προγενέστεροί του, δεν περιορίζεται  

σε όσα αφορούν την κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, τον ορισµό 

των δικαιούχων κοµµάτων και τον τρόπο κατανοµής. Επιπλέον, ο νόµος αυτός 

αντιµετωπίζει θέµατα όπως:  

α)  την ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, τα όρια, τους σχετικούς 

περιορισµούς και τις απαγορεύσεις της. Ειδικότερα, τίθεται όριο ύψους δεκαπέντε 

χιλιάδων ευρώ για τη χρηµατοδότηση από το ίδιο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του 

έτους, ορίζεται ότι ποσά ύψους συνολικά έως εξακόσια ευρώ ετησίως µπορούν να 

εισφέρονται ανωνύµως, ενώ, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε έως τότε, προβλέπεται πλέον η 

καθολική απαγόρευση της χρηµατοδότησης κοµµάτων και υποψηφίων από νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, προβλέπεται ότι πλέον η διακίνηση των εσόδων 

και των δαπανών των πολιτικών κοµµάτων οφείλει να γίνεται, τουλάχιστον κατά το 

ογδόντα τοις εκατό (80%) του ετησίου συνόλου, µέσω τραπεζικών λογαριασµών.   

β) την προεκλογική προβολή κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών και ιδίως την 

υποχρέωση ιδιωτικών και κρατικών ραδιοτηλεοπτικών µέσων για τη δωρεάν προβολή 

των µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου ως µία µορφή ενίσχυσης σε είδος ή έµµεσης χρηµατοδότησης των 

κοµµάτων.  

γ) την δηµοσιότητα των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων 

βουλευτών µε την υποχρέωση των κοµµάτων να τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο 

καταχωρούνται υποχρεωτικά κατά κατηγορίες και ξεχωριστά κατ` έτος όλα τα έσοδα 

και οι δαπάνες τους, ενώ τα κόµµατα υποχρεώνονται επίσης να δηµοσιεύουν τον 

ισολογισµό τους και ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών. Επίσης, όσον 

αφορά τις ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις, όσες υπερβαίνουν τα εξακόσια ευρώ πρέπει να 

καταχωρούνται ονοµαστικά στο ειδικό βιβλίο εσόδων/δαπανών των κοµµάτων, ενώ 

σε κάθε περίπτωση τα στελέχη των αποδείξεων είσπραξης και των κουπονιών είναι 

αριθµηµένα και θεωρούνται από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου 



7 

 

δ) τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων 

βουλευτών, ο οποίος ανατίθεται, όπως άλλωστε και ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» των 

πολιτικών και άλλων προσώπων που ορίζει ο νόµος, σε Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα 

και µε τις προβλέψεις του άρθρου 29 του Συντάγµατος. Η επιτροπή αυτή, της οποίας 

προεδρεύει αντιπρόεδρος της Βουλής, αποτελούνταν αρχικά  µόνο από βουλευτές, 

ενώ µε νόµο του 2003 µετέχουν  στη σύνθεσή της και τρεις δικαστές, (ένα µέλος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, ένα µέλος του Αρείου Πάγου και ένα του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου), χωρίς ωστόσο την πλειοψηφία της επιτροπής να συγκροτούν τα µη 

κοινοβουλευτικά µέλη της. Την Επιτροπή Ελέγχου στο έργο της συνδράµει ειδική 

υπηρεσία της Βουλής. Η επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονοµικής 

πραγµατογνωµοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι 

εξετάζουν τα βιβλία και τα παραστατικά των κοµµάτων και συντάσσουν σχετική 

αναλυτική έκθεση προ της επιτροπή.  

ε) τις κυρώσεις σε βάρος κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών ή βουλευτών οι 

οποίες για τα µεν κόµµατα συνίστανται σε πρόστιµα και παρακράτηση της κρατικής 

χρηµατοδότησης, στα δε πρόσωπα µπορούν να φτάσουν µέχρι  και την έκπτωση από 

το βουλευτικό αξίωµα.   

 

Γ) Θέµατα προς αντιµετώπιση 

Το συµπέρασµα που µπορεί κανείς να αντλήσει από τα παραπάνω είναι ότι σε γενικές 

γραµµές το υφιστάµενο πλαίσιο χρηµατοδότησης των κοµµάτων, το οποίο, 

επαναλαµβάνω, κατά την υιοθέτησή του είχε χαιρετιστεί από µια ευρύτατη 

πλειοψηφία της τότε Βουλής, δεν είναι τόσο ανεπαρκές, όσο κανείς θα µπορούσε να 

φανταστεί. Σηµαίνει αυτό, όµως, ότι οι διακηρυγµένοι στόχοι του, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στις οικείες αιτιολογικές εκθέσεις, εξυπηρετήθηκαν; Ποιοι ήταν αυτοί 

στόχοι; Ας ανατρέξουµε στις εν λόγω αιτιολογικές εκθέσεις και ας σταχυολογήσουµε 

µερικούς από αυτούς: 

Πρώτον, η διεύρυνση της δηµοκρατίας.  
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∆εύτερον, η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης των κοµµάτων ώστε να µην 

εξαρτώνται από ιδιώτες χρηµατοδότες και έτσι να έχουν οικονοµική αυτοτέλεια και 

άρα πολιτική αυτονοµία, δηλαδή ελευθερία στην έκφραση και τη δράση τους.  

Τρίτον, η συγκράτηση του αυξανόµενου σκεπτικισµού των πολιτών απέναντι στα 

κόµµατα και τους πολιτικούς και η ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.  

Τέταρτον, η ανακοπή της ανόδου µορφών µηδενιστικού λαϊκισµού.  

Πέµπτον, η εξασφάλιση µιας ισορροπία µεταξύ κρατικής και ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης, ώστε αφενός να ενισχύονται τα κόµµατα, αλλά και αφετέρου να 

αποτραπεί ο κίνδυνος της εξάρτησής τους από ιδιωτικά συµφέροντα ή µια µετατροπή 

τους σε κρατικοδίαιτους φορείς.  

Έτσι,  επανέρχοµαι στο ερώτηµα που έθεσα. Άραγε οι στόχοι αυτοί εξυπηρετήθηκαν; 

Καθένας µπορεί να δώσει την απάντησή του. Το γενικότερο κλίµα πάντως που 

σήµερα κυριαρχεί σε επίπεδο κοινωνίας σε σχέση µε τις χρηµατοδοτήσεις των 

κοµµάτων και τα φαινόµενα διακίνησης πολιτικού χρήµατος δείχνουν ότι υπάρχουν 

πολλές αδυναµίες. Στην όποια αντίκρουση της υπόθεση αυτής δεν βοηθά το 

πραγµατικό γεγονός ότι τα περισσότερα κόµµατα σήµερα είναι χρεωµένα σε τράπεζες 

µε σηµαντικά ποσά. Τούτο βεβαίως δε σηµαίνει ότι πρέπει να µηδενίσουµε και άρα 

να αφήσουµε ανυπεράσπιστα τα δηµοκρατικά επιτεύγµατα της µεταπολιτευτικής 

περιόδου, κατά την οποία τα πολιτικά κόµµατα έπαιξαν καθοριστικό και θετικό ρόλο. 

Οφείλουµε όµως να στοχαστούµε και να προβληµατιστούµε σε προβλήµατα που όλοι 

σήµερα αναγνωρίζουµε, αλλά και να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας τις εξαιρετικές 

συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζει η χώρα και η ελληνική κοινωνία στην οποία εν 

τέλει όλοι µας, και πρωτίστως τα πολιτικά κόµµατα, απευθύνονται.   

Περαιτέρω, οι επικρίσεις που εκφράζονται δεν σηµαίνει ότι οι προαναφερόµενοι 

στόχοι που έθεσε ο νοµοθέτης των προηγούµενων χρόνων είναι σήµερα ανεπίκαιροι. 

Χωρίς ενδεχοµένως τις τυχόν ρητορικές υπερβολές παλαιότερων εποχών νοµίζω ότι 

µπορεί κανείς να επικεντρωθεί στην ουσία και να υποστηρίξει πάλι ότι και σήµερα, 

ίσως ακόµα  περισσότερο,  ζητούµενο είναι ακριβώς η διεύρυνση της δηµοκρατίας 

µας, η πολιτική αυτονοµία των κοµµάτων απέναντι σε κακώς εννοούµενα ιδιωτικά 

συµφέροντα, η διαµόρφωση όρων ισότιµου πολιτικού ανταγωνισµού και ίσων 
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ευκαιριών µεταξύ των κοµµάτων, η εδραίωση και η ενδυνάµωση σχέσεων 

εµπιστοσύνης µεταξύ κοµµάτων και πολιτών, η λειτουργία υγιών κοµµάτων µε 

πραγµατικές και στέρεες σχέσεις µε τους πολίτες, εν τέλει η συγκράτηση µιας 

λαϊκιστικής ρητορείας που απειλεί και τα κόµµατα και  το σύστηµα δηµοκρατικής 

διακυβέρνησής µας.  

Έχοντας αυτά υπόψη και µε αυτό τον προσανατολισµό νοµίζω ότι το ζητούµενο είναι 

να εξετάσουµε σήµερα τις επιλογές και τη βούληση που υπάρχει  για την 

αντιµετώπιση πολύ συγκεκριµένων προβληµάτων, που  αφορούν πρωτίστως: 

α) την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων και ιδίως το ζήτηµα της σύνδεσής της 

µε την οικονοµική  κατάσταση της χώρας, 

β) τους όρους της ιδιωτικής χρηµατοδότησης,  

γ) τη διαφάνεια και τις διαδικασίες ελέγχου των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων 

και προσώπων,  

δ) την τραπεζική δανειοδότηση των κοµµάτων.  

 

∆) Εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

Προτού εξετάσουµε τις διαφορετικές απαντήσεις που µπορούν να δοθούν στα 

ερωτήµατα που τίθενται σε σχέση µε τα ανωτέρω ζητήµατα είναι σκόπιµο να έχουµε 

υπόψη µας τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε χώρες 

όπως η Γερµανία και η Γαλλία, που αποτελούν συχνά πρότυπο για ρυθµίσεις στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε χώρες που σήµερα αντιµετωπίζουν αντίστοιχα µε τα 

δικά µας οικονοµικά προβλήµατα, όπως η Πορτογαλία, ή έχουν τον  ίδιο περίπου 

πληθυσµό  µε την Ελλάδα, όπως το Βέλγιο.  

Βέλγιο 

Προβλέπεται τόσο  κρατική όσο και  ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Όσον 

αφορά την κρατική χρηµατοδότηση αυτή ανέρχεται σε 125.000 ευρώ ετησίως για 

κάθε κόµµα που εκπροσωπείται στη Βουλή ή τη Γερουσία µε τουλάχιστον έναν 

εκπρόσωπό του, αλλά και για κάθε αυτοτελή πολιτική οργάνωση ή εκπαιδευτικό 
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ινστιτούτο του κόµµατος. Στο ποσό αυτό προστίθεται ετησίως ποσό ίσο µε 1,25 Ευρώ 

για κάθε έγκυρη ψήφο που το κόµµα έλαβε στις εκλογές για τη Βουλή και τη 

Γερουσία.  

Η ιδιωτική χρηµατοδότηση επιτρέπεται για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά απαγορεύεται 

γα τα νοµικά πρόσωπα. Η χρηµατοδότηση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 

ευρώ ετησίως για το κόµµα, αλλά ξεχωριστά και για τις αυτοτελείς πολιτικές 

οργανώσεις του, ενώ οι δωρεές σε είδος µπορούν να ανέλθουν έως και 2.000 ευρώ 

ετησίως. Για ποσά ή δωρεές άνω των 125 ευρώ τα κόµµατα είναι υποχρεωµένα να 

καταγράφουν τα στοιχεία των ιδιωτών που συνεισέφεραν στη χρηµατοδότηση του 

κόµµατος ή της οργάνωσης, αλλά η δηµοσιοποίηση των στοιχείων αυτών δεν 

επιτρέπεται για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Αντιθέτως, τα 

στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου.  

Ως προς τον ελεγκτικό µηχανισµό, αυτός συνίσταται σε επιτροπή κοινοβουλευτικού 

χαρακτήρα η οποία αποτελείται από µέλη της Βουλής και της Γερουσίας. Η επιτροπή 

αυτή, ωστόσο, είναι υποχρεωµένη να συνεργάζεται µε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 

διενεργεί και δικές της έρευνες σε σχέση µε τις οικονοµικές εκθέσεις που 

υποβάλλουν τα κόµµατα. Σε περίπτωση παραβίασης των οικείων ρυθµίσεων η 

κύρωση συνίσταται σε παρακράτηση της κρατικής χρηµατοδότησης. 

Γαλλία 

Προβλέπεται τόσο  κρατική όσο και  ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Όσον 

αφορά την κρατική χρηµατοδότηση αυτή συνίσταται σε τακτική και εκλογική και 

τίθεται ετησίως ανώτατο όριο της διατιθέµενης κρατικής χρηµατοδότησης. Για το 

2010 το όριο για την τακτική χρηµατοδότησης ανήλθε συνολικά σε περίπου 74 εκ 

ευρώ για 40 κόµµατα και κατανέµεται αναλογικά µε κριτήριο αφενός τις ψήφους 

στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, αφετέρου µε βάση τον αριθµό των 

εκλεγέντων βουλευτών. Σχετικά µε την προεκλογική χρηµατοδότηση σηµειώνεται ότι 

για τις προεδρικές εκλογές του 2007 οι υποψήφιοι έλαβαν το ποσό των περίπου 44 

εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για τις δηµοτικές εκλογές του 2008 οι υποψήφιοι έλαβαν 

περίπου 53 εκατοµµύρια ευρώ και για τις ευρωεκλογές του 2009 το ποσό της 

προεκλογικής κρατικής χρηµατοδότησης ανήλθε στα 9,5 εκατοµµύρια ευρώ.  
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Όσον αφορά την ιδιωτική χρηµατοδότηση, αυτή επιτρέπεται για τα φυσικά πρόσωπα, 

αλλά από το 1995 απαγορεύεται γα τα νοµικά πρόσωπα. Η χρηµατοδότηση αυτή δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τα 7.500 ευρώ ετησίως για κάθε ιδιώτη, ενώ χρηµατοδοτήσεις 

άνω των 150 ευρώ δεν µπορούν να γίνονται σε µετρητά.  

Ως προς τον ελεγκτικό µηχανισµό, τα κόµµατα κρατάνε βιβλία και συντάσσουν 

ισολογισµό τον οποίο υπογράφουν ανεξάρτητοι λογιστές και ο οποίος υποβάλλεται 

σε ανεξάρτητη «Εθνική Επιτροπή» για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και της 

προεκλογικής τους εκστρατείας και δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. Η 

Επιτροπή αυτή είναι 9µελής, αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές των τριών 

ανώτατων δικαστηρίων και επικουρείται από µόνιµη γραµµατεία.    

Σηµειώνεται ότι στη Γαλλία υπάρχει και σύνδεση της κρατικής χρηµατοδότησης µε 

την προώθηση από τα κόµµατα της ισότητας των φύλλων.  

Γερµανία 

Προβλέπεται τόσο  κρατική όσο και  ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων. 

Ιδιαίτερο βάρος, ωστόσο, δίνεται στην ιδιωτική χρηµατοδότηση από την οποία  

εξαρτάται και το ύψος της χορηγούµενης κρατικής χρηµατοδότησης. Πιο 

συγκεκριµένα: Η κρατική χρηµατοδότηση δεν διακρίνεται σε τακτική και εκλογική,  

είναι ετήσια και προβλέπεται ανώτατο ετήσιο όριο, το οποίο για το 2010 έφθασε στα 

133 εκατοµµύρια ευρώ για το σύνολο των χρηµατοδοτούµενων κοµµάτων. Για την 

κατανοµή της αρµόδιος είναι ο Πρόεδρος της Bundestag. Ως προς το ύψος της, αυτό 

καθορίζεται αφενός από τον αριθµό των ψήφων που έλαβε το κάθε κόµµα στις 

τελευταίες ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές εκλογές, αφετέρου από το ύψος της 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης που κατάφερε να συλλέξει. Ειδικότερα, για κάθε ψήφο 

που έλαβε ένα κόµµα δικαιούται 0,85 ευρώ για τις πρώτες 4 εκατοµµύρια ψήφους και 

0,70 ευρώ για κάθε περαιτέρω ψήφο. Αντιστοίχως, το κάθε κόµµα δικαιούται 0,38 

ευρώ για κάθε ευρώ ιδιωτικής χρηµατοδότησης που έλαβε και µέχρι το ύψος των 

3.300 ευρώ για κάθε ξεχωριστή χρηµατοδότηση. 

Επισηµαίνεται, πάντως, ότι εκτός από το να χρηµατοδοτεί τα κόµµατα, το γερµανικό 

κράτος χρηµατοδοτεί επίσης και τα ινστιτούτα των κοµµάτων. Το ποσό  της 

συνολικής ετήσιας χρηµατοδότησης στα έξι  κοµµατικά ινστιτούτα ανήλθε για το 
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2010 στο ύψος των 330 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, το οποίο κατανέµεται µε τον 

ίδιο τρόπο µε τον οποίο κατανέµεται το ποσό της χρηµατοδότησης στα κόµµατα. 

Ταυτόχρονα, τα ινστιτούτα των κοµµάτων έχουν πρόσβαση και στην ιδιωτική 

χρηµατοδότηση, µε τους ίδιους όρους που έχουν και τα κόµµατα.   

Ταυτόχρονα, τα κόµµατα χρηµατοδοτούνται εµµέσως µε διάφορους τρόπους. 

Σηµαντικότερος εξ αυτών η παροχή δωρεάν τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου 

για τη µετάδοση πολιτικών µηνυµάτων, καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, στους 

κρατικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς.    

Όσον αφορά την ιδιωτική χρηµατοδότηση, αυτή επιτρέπεται τόσο για τα φυσικά όσο 

και για τα νοµικά πρόσωπα και δεν υπάρχει ανώτατο όριο για κάθε ξεχωριστή 

χρηµατοδότηση. Εφόσον, πάντως, η χρηµατοδότηση ξεπερνά τα 1000 ευρώ δεν 

µπορεί να γίνεται σε µετρητά, ενώ εάν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ πρέπει να γίνεται 

γνωστή στον Πρόεδρο της Bundestag, ο οποίος και τη δηµοσιοποιεί. 

Ως προς τον ελεγκτικό µηχανισµό, κεντρικό ρόλο παίζει ο Πρόεδρος της Bundestag 

στον οποίο τα κόµµατα αποστέλλουν τους ισολογισµούς τους. Αυτός µε τη σειρά του 

µπορεί να αναθέσει στις υπηρεσίες της Bundestag να ελέγξουν µε τη βοήθεια και 

ανεξάρτητων λογιστών τα οικονοµικά στοιχεία των κοµµάτων.  

Σηµειώνεται ότι στη Γερµανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα ζητήµατα 

χρηµατοδότησης των κοµµάτων ρυθµίζονται σε νόµο που αφορά γενικότερα την 

οργάνωση και λειτουργία των κοµµάτων  

Πορτογαλία 

Προβλέπεται τόσο  κρατική όσο και  ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, αλλά 

όχι των ινστιτούτων τους. Το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης καθορίζεται για 

κάθε κόµµα από τον αριθµό των ψήφων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και για 

το 2009 το κάθε κόµµα έλαβε για κάθε ψήφο 3,1 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι 

συνάρτηση του εθνικού κατώτατου µηνιαίου µισθού που για το 2009 οριζόταν 

περίπου στα 420 ευρώ το µήνα. Επίσης προβλέπεται ειδική εκλογική χρηµατοδότηση 

για κάθε αναµέτρηση χωριστά (Βουλευτικές εκλογές, εκλογές για Ευρωβουλή και 

εκλογές Προέδρου ∆ηµοκρατίας). Η εκλογική χρηµατοδότηση είναι επίσης 

συνάρτηση του εθνικού κατώτατου µηνιαίου µισθού και ανέρχεται σε 20.000 φορές 
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τον κατώτατο µισθό για τις βουλευτικές εκλογές (περίπου 8,5 εκ. ευρώ µε όρους 

2009), 10.000 για τις ευρωεκλογές, 4.000 για περιφερειακές και 6.000 για τις 

δηµοτικές.  

Όσον αφορά την ιδιωτική χρηµατοδότηση, αυτή είναι επιτρεπτή µόνο από φυσικά 

πρόσωπα, είναι συνάρτηση του κατώτατου µισθού και τίθενται ανώτατα όρια. Για το 

2009  το όριο  για κάθε ξεχωριστή χρηµατοδότηση ανήλθε σε 10.000 ευρώ ετησίως, 

ενώ  εφόσον υπερβαίνει  τα 100 ευρώ πρέπει να γίνεται επωνύµως και όχι σε 

µετρητά. Το συνολικό µάλιστα ποσό που προέρχεται από ανώνυµες χρηµατοδοτήσεις 

µε µικροποσά δεν µπορεί να ξεπερνά ένα συγκεκριµένο ανώτατο όριο ετησίως. 

Τέλος, στα κόµµατα ρητώς αναγνωρίζεται στο σχετικό νόµο η δυνατότητα 

τραπεζικής δανειοδότησης σύµφωνα µε τους γενικούς όρους των τραπεζικών 

συναλλαγών, αλλά και αποκόµισης εσόδων από επενδύσεις και ιδιοκτησίες τους.  

Ως προς τον ελεγκτικό µηχανισµό, τα κόµµατα υποχρεούνται τα κρατάνε λογιστικά 

βιβλία σύµφωνα µε το εθνικό λογιστικό σχέδιο και ο έλεγχος διενεργείται από ειδική 

αρχή αρµόδια για το πολιτικό χρήµα. Τη γενικότερη εποπτεία και ευθύνη για την 

ορθότητα και νοµιµότητα των λογαριασµών των κοµµάτων έχει το Συνταγµατικό 

∆ικαστήριο της χώρας.  

 

Ε) Ερωτήµατα και πιθανές επιλογές 

Επανέρχοµαι τώρα στα ζητήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.  

1. Ως προς το ύψος της προβλεπόµενης σήµερα κρατικής χρηµατοδότησης, θεωρώ ότι 

ένα πρώτο ερώτηµα είναι αν θα ληφθούν υπ` όψη οι εξαιρετικές οικονοµικές 

συνθήκες που αντιµετωπίζει η χώρα και αν αυτό θα οδηγήσει σε κάτι συγκεκριµένο. 

Ένα δεύτερο και συναφές ερώτηµα αφορά το ποσοστό των τακτικών εσόδων του 

προϋπολογισµού πάνω στο οποίο  υπολογίζεται η κρατική χρηµατοδότηση. Ένα τρίτο 

ζήτηµα αφορά τον τρόπο υπολογισµού της κρατικής χρηµατοδότησης από 

προϋπολογιστική σε απολογιστική βάση, ώστε τα ποσά που καταβάλλονται στα 

κόµµατα να αντιστοιχούν στα πραγµατικά και όχι στα υποθετικά τακτικά έσοδα του 

κρατικού προϋπολογισµού, αλλά και την αλλαγή του τρόπου καταβολής από εφάπαξ 

στην αρχή του έτους σε τµηµατική. Ένα τέταρτο ερώτηµα είναι αν πρέπει ή όχι το 
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ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης να συνδεθεί µε το ύψος του ελλείµµατος της 

χώρας και την πρόοδο στην αποκλιµάκωσή του. Τέλος, ένα ερώτηµα αφορά αν το 

ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης θα είναι σε κάποια συνάρτηση µε την 

πραγµατική συµµετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, µε την έννοια αν η 

κρατική χρηµατοδότηση θα υπολογίζεται λ.χ. µε βάση τις ψήφους ενός κόµµατος στις 

εκλογές και του ποσού χρηµατοδότησης που συνεπάγεται η κάθε ψήφος, όπως 

συµβαίνει σε άλλες χώρες της ΕΕ.  

2. Σε σχέση µε την ιδιωτική χρηµατοδότηση, η εξασφάλισή της, ιδίως όταν αυτή 

αφορά µικροποσά από πολίτες µέλη και φίλους,  σηµατοδοτεί σχέσεις εµπιστοσύνης 

µεταξύ κοµµάτων και κοινωνίας και αποτρέπει τη λειτουργία εξαρτηµένων από το 

κράτος κοµµάτων. Ωστόσο, η ιδιωτική χρηµατοδότηση, από ένα σηµείο και πάνω, 

οφείλει να γίνεται µε όρους διαφάνειας, ώστε τα κόµµατα να µην είναι ευάλωτα σε 

κατηγορίες αδιαφάνειας. Μπορεί κανείς να εξετάσει την ενδεχόµενη σύνδεση της 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης µε την κρατική και τον καθορισµό του ύψους της 

κρατικής χρηµατοδότησης σε συνάρτηση µε το ύψος της ιδιωτικής που τα κόµµατα 

συγκεντρώνουν; Θα είναι επιτρεπτή η παροχή σε είδος και πώς αποτιµάται; Μπορούν 

τα κόµµατα να έχουν έσοδα από περιουσιακά τους στοιχεία ή επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες; Πρέπει οι ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις προς τα κόµµατα να τελούν σε 

καθεστώς φοροαπαλλαγής; Εξυπηρετεί πραγµατικά κάτι η πλήρης απαγόρευση της 

χρηµατοδότησης κοµµάτων από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου; Αυτά είναι 

ερωτήµατα που τίθενται αντικειµενικά και που θα µπορούσαν να τύχουν απάντησης 

στη διαδικασία αυτή. 

3. Ως προς τα ζητήµατα που αφορούν την διαφάνεια στη χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων και την προβλεπόµενη ελεγκτική διαδικασία, τίθεται κυρίως το ερώτηµα 

της ενδεχόµενης αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ώστε να αυξηθούν οι 

εγγυήσεις κύρους κα ανεξαρτησίας της. Άλλωστε, προς αυτή την κατεύθυνση έχει 

κινηθεί πρόσφατα µε πρότασή της και η Επιτροπή Θεσµών, αλλά και το Συµβούλιο 

της Ευρώπης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GRECO µε την έκθεση αξιολόγησης της 

χώρας µας που υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2010. Το ζήτηµα είναι ουσιαστικό και δε 

νοµίζω ότι οι απαντήσεις είναι εύκολες. Ποιά οφείλει να είναι αυτή η σύνθεση της 

Επιτροπής Ελέγχου που θα εξασφαλίζει κύρος και αξιοπιστία; Μήπως πρέπει να 

µειωθούν τα µη κοινοβουλευτικά στελέχη της; Ποιός ο ρόλος των δικαστών; Υπάρχει 
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πεδίο για την αξιοποίηση προσώπων εγνωσµένου επιστηµονικού ή και πολιτικού 

κύρους; Αλλά και περαιτέρω, µήπως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λογιστικής 

αποτύπωσης των λογαριασµών των κοµµάτων;  

4. Τέλος, το ζήτηµα της τραπεζικής δανειοδότησης των κοµµάτων έχει αναχθεί σε 

µείζον. Θα έπρεπε  κατ` απόλυτο τρόπο να απαγορευθεί η τραπεζική δανειοδότηση 

των κοµµάτων; Κατά πόσο µπορεί να συνεχιστεί η πρακτική της προεξόφλησης της 

κρατικής χρηµατοδότησης µέσω της εκχώρησής της ως εγγύηση σε τράπεζες για τη 

σύναψη σχετικών δανείων; Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα που 

σήµερα έχουν στη χρηµατοδότησή τους τα δύο µεγάλα κόµµατα λόγω των 

υφιστάµενων υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες; Αυτό το τελευταίο, βεβαίως, 

αφορά πρωτίστως σε αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών και όχι του 

Εσωτερικών.  

 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα, αλλά και σε πολλά άλλα που πιθανότατα θα 
ανακύψουν, το Υπουργείο Εσωτερικών µπορεί να έχει τις απόψεις του. Επειδή, όµως, 
τα θέµατα που έθιξα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτηµα που δεν 
αναφέρθηκε, αφορούν πρωτίστως τα ίδια τα κόµµατα είναι, νοµίζω, αναγκαία µια 
ανοικτή και ειλικρινής τοποθέτηση και η κατάθεση των όποιων προτάσεων,  
προκειµένου, αν υπάρχει βούληση και συναινέσεις, να γίνει ο απαραίτητος διάλογος 
και, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, να αναληφθούν και οι πρωτοβουλίες για την εκ 
µέρους µας εισήγηση σχετικών ρυθµίσεων στη Βουλή.  

 

Συνηµµένα: 

1. Πίνακας νοµοθετικών ρυθµίσεων κρατικής χρηµατοδότησης κοµµάτων 
2. Σηµείωµα µε πίνακες κρατικής χρηµατοδότησης κοµµάτων ετών 2000 – 2011 
3. Πίνακας άµεσης κρατικής χρηµατοδότησης κοµµάτων ανά εκλογές και ανά έγκυρη ψήφο 
στις χώρες της ΕΕ για το 2011 
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1. Πίνακας ρυθµίσεων χρηµατοδότησης κοµµάτων1 

        Τακτική                               Εκλογική                           Επιχορήγηση 
  Νόµος       Χρηµατοδότηση                  Χρηµατοδότηση          Έρευνα/Επιµόρφωση                Σύνολο 

1443/1984      (1‰)          ---   ---           (1‰) 

2429/1996     (1,2‰)        (0,5‰)  (0,1‰)            (1,8‰)  

2469/1997 Τα ποσοστά χρηµατοδότησης των κοµµάτων περιορίστηκαν  
κατά 7,5% από 1.1.1997 και κατά 15% από 1.1.1998 

από 1.1.1997 
ανήλθαν συνολικά 
σε ποσοστό (1,67‰) 

 
και από 1.1.1998 σε 
ποσοστό (1,54‰) 

3023/2002    (1,02‰)           (0,22‰)   (0, 1‰)    (1,34‰)    

3242/2004  Σε περίπτωση διεξαγωγής       
περισσότερων της µίας 

εκλογικής αναµέτρησης κατά 
το ίδιο έτος το ποσοστό 
αυξάνεται από (0,22‰)  σε 

(0,35‰)  των τακτικών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισµού 

 (1,47‰)    

                                                           
1
 Σε ποσοστά επί των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
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2.  Σηµείωµα µε πίνακες κρατικής χρηµατοδότησης κοµµάτων 
για τα έτη 2000 - 2011 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ                                                                       

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  

ΕΤΩΝ 2000 - 2011 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΤΟΣ 2011 

Α/Α 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ  

ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΤΡΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΩΝ 

1 ΠΑΣΟΚ 21.745.330,44 5.436.332,61 16.308.997,83 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16.999.562,04 4.249.890,51 12.749.671,53 

3 ΚΚΕ 5.225.097,92 1.306.274,48 3.918.823,44 

4 ΛΑΟΣ 4.357.513,48 1.089.378,37 3.268.135,11 

5 ΣΥΡΙΖΑ 3.890.499,32 972.624,83 2.917.874,49 

6 ΟΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1.800.620,80 450.155,20 1.350.465,60 

 ΣΥΝΟΛΟ 54.018.624,00 13.504.656,00 40.513.968,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΤΟΣ 2010 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

1 ΠΑΣΟΚ 19.809.717,78 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15.056.167,38 

3 ΚΚΕ 4.692.086,60 

4 ΛΑΟΣ 3.991.816,38 

5 ΣΥΡΙΖΑ 3.504.108,56 

6 ΟΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1.746.103,30 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.800.000,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΕΤΟΣ 2009 

Α/Α 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΟΜΜΑ 

ΕΤΗΣΙΑ  

ΧΡΗΜ/ΣΗ  

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

2009 (60%) 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

2009 (40%) 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2009 (60%) 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2009 (40%) 

1 
ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
26.280.294,83 3.647.193,37 473.914,54 

1.900.758,28 1.031.751,87 

2 ΠΑΣΟΚ 24.175.150,30 2.885.253,32 537.776,68 1.730.862,94 1.353.909,53 

3 ΚΚΕ 7.318.824,75 803.892,19 122.522,08 370.475,93 232.464,26 

4 ΣΥΡΙΖΑ 5.567.953,15 352.558,05 68.955,61 229.172,13 141.867,52 

5 ΛΑΟΣ 4.865.776,97 349.903,06 104.909,45 172.503,12 173.569,91 

6 ΟΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,00 0,00 51.221,64 113.597,60 78.016,91 

 ΣΥΝΟΛΟ 68.208.000,00 8.038.800,00 1.359.300,00 4.517.370,00 3.011.580,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΕΤΟΣ 2008 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

1 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23.958.653,03 

2 ΠΑΣΟΚ 22.039.480,21 

3 ΚΚΕ 6.672.268,46 

4 ΣΥΡΙΖΑ 5.076.071,58 

5 ΛΑΟΣ    4.435.926,72 

 ΣΥΝΟΛΟ 62.182.400,00 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΕΤΟΣ 2007 

Α /Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΧΡΗΜ/ΣΗ 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2009 (60%) 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2009 (40%) 

1 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23.039.991,00 3.026.968,85 1.867.604,48  

2 ΠΑΣΟΚ 20.810.347,00 2.705.902,03 1.700.672,51 

3 ΚΚΕ  4.751.712,00 393.472,51 364.013,94  

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  3.531.262,00 217.728,70 225.174,82*  

5 ∆Η.ΚΚ.Ι (Ταµείο Παρακ. & ∆ανείων)     917.840,00 0,00 0,00 

6 ΛΑΟΣ 2.019.248,00 146.367,91 169.494,25  

 ΣΥΝΟΛΟ 55.070.400,00 6.490.440,00 4.326.960,00 

 

 

*Ο Συνασπισµός από τις  βουλευτικές εκλογές 2007 και µετά  συµµετέχει ως ΣΥ.ΡΙΖ.A. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΤΟΣ 2006 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21.812.315,97 

2 ΠΑΣΟΚ 19.701.477,40 

3 ΚΚΕ 4.498.519,66 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 3.343.100,31 

5 ∆ΗΚΚΙ (υπέρ ∆ηµοσίου) 868.933,33 

6 ΛΑΟΣ 1.911.653,33 

 ΣΥΝΟΛΟ 52.136.000,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΕΤΟΣ 2005 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20.481.553,83 

2 ΠΑΣΟΚ 18.499.496,83 

3 ΚΚΕ 4.224.066,46 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 3.139.138,88 

5 ∆ΗΚΚΙ  815.920,00 

6 ΛΑΟΣ 1.795.024,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.955.200,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

ΕΤΟΣ 2004 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜ/ΣΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2004 (60%) 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2004 (40%) 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

2004 (60%) 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 

2004 (40%) 

1 ΠΑΣΟΚ 18.919.479,75 2.444.869,46 1.492.077,61 1.187.325,27 755.739,19 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18.504.620,07 2.385.429,36 1.669.118,99 1.297.703,24 955.315,41 

3 ΚΚΕ 4.007.147,90 308.266,33 216.967,03 312.542,92 210.564,81 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 3.103.536,27 178.799,02 120.059,08 186.311,56 92.346,12 

5 ∆Η.Κ.ΚΙ. 1.855.616,01 150.075,83 66.027,69 246.877,01 48.223,78 

6 ΛΑ.Ο.Σ. 0,00 0,00 80.709,60 0,00 91.650,69 

 ΣΥΝΟΛΟ 46.390.400,00 5.467.440,00 3.644.960,00 3.230.760,00 2.153.840,00 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΕΤΟΣ 2003 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 ΠΑΣΟΚ 17.768.415,32 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17.378.795,77 

3 ΚΚΕ   3.763.352,33 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ   2.914.716,59 

5 ∆ΗΚΚΙ    1.742.720,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 43.568.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΕΤΟΣ 2002 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1 ΠΑΣΟΚ 17.415.779,26 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17.022.548,68 

3 ΚΚΕ 3.280.916,19 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 2.424.415,22 

5 ∆ΗΚΚΙ  1.241.556,47 

 ΣΥΝΟΛΟ 41.385.215,82 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΕΤΟΣ 2001** 

 Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 2000*** 

1 ΠΑΣΟΚ 5.859.094.601 398.812.170 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5.726.802.205 368.576.776 

3 ΚΚΕ 1.103.780.547 76.913.031 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 815.632.647 72.575.179 

5 ∆ΗΚΚΙ  417.690.000 66.456.177 

6  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 0,  00 16.666.667 

 ΣΥΝΟΛΟ 13.923.000.000 1.000.000.000 

 

 

** Στο εξής τα ποσά σε δραχµές 

*** Χορηγήθηκε µε βάση την αριθ. 2782/2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονοµικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΕΤΟΣ 2000 

Α/Α ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΕΤΗΣΙΑ  

ΧΡΗΜ/ΣΗ  

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2000 (60%) 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

2009 (40%) 

1 ΠΑΣΟΚ 4.725.924.226 1.223.089.036 832.807.471 

2 ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.367.634.792 1.123.717.742 812.560.108 

3 ΚΚΕ 911.419.414 165.139.109 105.006.221 

4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 860.015.871 150.882.376 60.905.158 

5 ∆Η.ΚΚ.Ι  787.505.697 130.771.737 51.121.042 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 197.500.000 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.850.000.000 2.793.600.000 1.862.400.000 
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3.  Πίνακας κόστους χρηµατοδότησης των κοµµάτων, 
ανά εκλογέα και ανά έγκυρη ψήφο στην ΕΕ2 

 

Οι στήλες του παραπάνω Πίνακα έχουν ως εξής: (1) Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2) Το 
σύνολο των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων κάθε χώρας. (3) Το ποσό της άµεσης κρατικής επιχορήγησης 
που καταβάλλει κάθε χώρα προς τα πολιτικά κόµµατα, εκφρασµένο σε ευρώ ανά εγγεγραµµένο 
ψηφοφόρο. (4) Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές κάθε 
χώρας. (5) Το ποσό της άµεσης κρατικής επιχορήγησης που καταβάλλει κάθε χώρα προς τα πολιτικά 
κόµµατα, εκφρασµένο σε ευρώ ανά έγκυρη ψήφο. 

                                                           
2
 Πίνακας παρατίθεται σε Γ. Σιάτρα, «Το κόστος της δημοκρατίας», Έλληνες Φορολογούμενοι, 2012 
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