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«Ψαλίδι» κατά 25% προτείνει το ΥΠΕΣ
στη χρηματοδότηση των κομμάτων

Πόλος εντός του ΠΑΣΟΚ 
από τον Ραγκούση

Mε βασικά στοιχεία τη 
µείωση της ετήσιας τα-
κτικής χρηµατοδότησης 

των κόµµατων κατά 25%, τη 
δυνατότητα χρηµατοδότησης 
και από νοµικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού δικαίου και από ιδιώτες 
και µε παροχές, αλλά και περισ-
σότερη διαφάνεια, ο υπουργός 
Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης 
απέστειλε σχέδιο προτεινόµε-
νων διατάξεων, σχετικών µε τη 
χρηµατοδότηση των κοµµάτων, 
στον πρόεδρο της Επιτροπής 
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της 
Βουλής Θανάση Τσούρα. 

Στην επιστολή του, ο κ.Γιαν-
νίτσης επαναλαµβάνει αυτό που 
είχε δηλώσει και στην εν λόγω 
Επιτροπή, στις 14 Φεβρουα-
ρίου, δηλαδή ότι «λόγω της 
φύσης της περιόδου, που δια-
νύουµε, το υπουργείο Εσωτερι-
κών δεν θεωρεί σκόπιµη ή και 
εφικτή την κίνηση οποιασδή-
ποτε περαιτέρω πρωτοβουλίας, 
εκτός εάν η κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία θελήσει να επι-
σπεύσει σχετικές διαδικασίες». 
Επίσης, διευκρινίζει ότι «οι δια-
τάξεις που προτείνονται, ενσω-
µατώνουν θέσεις και προτάσεις 
που έχουν διατυπωθεί από την 
πλευρά του υπουργείου Εσω-
τερικών, κατά τις εργασίες της 
Επιτροπής και στις οποίες, κατά 
τη συζήτηση, διαφάνηκε δυνα-
τότητα ευρύτερης αποδοχής µε-
ταξύ των πολιτικών κοµµάτων ή 
περιθώρια συζήτησης, προς δι-
ερεύνηση οριστικών θέσεων». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
προτείνει το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, ρυθµίζονται τα εξής:

• Η μείωση του ποσοστού της 
ετήσιας τακτικής χρηµατοδότη-
σης των πολιτικών κοµµάτων 

κατά 25% και η θέσπιση ανώ-
τατου ορίου, ώστε η βελτίωση 
των κρατικών εσόδων να µην 
οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση 
της χρηµατοδότησης αυτής. 

• Ο υπολογισμός της ετήσιας 
τακτικής χρηµατοδότησης σε 
απολογιστική αντί προϋπολογι-
στική βάση επί των πραγµατο-
ποιηθέντων τακτικών εσόδων 
της τελευταίας δηµοσιευθείσας 
χρήσης. 

• Η καταβολή της ετήσιας τα-
κτικής χρηµατοδότησης σε τέσ-
σερις τριµηνιαίες δόσεις, όπως 
είναι η πρακτική του 2011 και 
του 2012. 

• Ο καθορισμός της εκλο-
γικής χρηµατοδότησης των 
κοµµάτων άπαξ κάθε τέσσερα 
έτη για το σύνολο των γενικών 
βουλευτικών εκλογών που διε-
νεργούνται κατά τη διάρκεια της 
τετραετίας. 

• Ο καθορισμός του ύψους 
της εκλογικής χρηµατοδότησης 
ως ποσοστό 25% της ετήσιας 
τακτικής χρηµατοδότησης των 
κοµµάτων και η θέσπιση ανώ-
τατου ορίου. 

• Η διαδικασία επιμερισμού 
της άπαξ ανά τετραετία καθορι-
ζόµενης συνολικής εκλογικής 
χρηµατοδότησης σε κάθε επιµέ-
ρους εκλογική διαδικασία από 
τη διακοµµατική επιτροπή. 

• Η αυτοτελής εκλογική χρη-
µατοδότηση των πολιτικών 
κοµµάτων για τις γενικές εκλο-
γές ανάδειξης των Ελλήνων 
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, µε ποσό που συνιστά 
ποσοστό 30% επί της συνολι-
κής ανά τετραετία εκλογικής 
χρηµατοδότησης για τις γενικές 
βουλευτικές εκλογές. 

• Η σύνδεση της οικονομι-

κής ενίσχυσης των πολιτικών 
κοµµάτων για ερευνητικούς και 
επιµορφωτικούς σκοπούς µε 
το ύψος της ετήσιας τακτικής 
χρηµατοδότησης των κοµµάτων 
και η µείωσή της κατά 30% µε 
ταυτόχρονη θέσπιση ανώτατου 
ορίου. 

• Η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης των πολιτικών κοµµάτων 
και από νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου µε όρους διαφά-
νειας. 

• Η δυνατότητα ενίσχυσης 
των πολιτικών κοµµάτων από 
ιδιώτες και µε παροχές σε είδος. 

• Η δυνατότητα αξιοποίησης 
τηλεπικοινωνιακών και δια-
δικτυακών υπηρεσιών από τα 
πολιτικά κόµµατα για τη συγκέ-
ντρωση οικονοµικών ενισχύσε-
ων από ιδιώτες 

• Η συμμετοχή στην Επιτρο-
πή Ελέγχου ως µελών µη κοι-
νοβουλευτικών οικονοµικών 
επιστηµόνων µε κύρος και 
εµπειρία σε ζητήµατα οικονοµι-
κών ελέγχων. 

• Η δημοσιοποίηση στο δια-
δίκτυο των αποτελεσµάτων και 
των ελέγχων της Επιτροπής για 
τα οικονοµικά των κοµµάτων. 

• Η απαγόρευση της εκχώρη-
σης ως εγγύησης στις τράπεζες 
της κρατικής χρηµατοδότησης 
πέραν του τρέχοντος ηµερολο-
γιακού έτους. 

• Η απαγόρευση της σύναψης 
νέων δανείων µε εγγύηση την 
κρατική χρηµατοδότηση από 
κόµµατα που έχουν οφειλές 
προς τράπεζες µέχρι την εξό-
φληση των υφιστάµενων δανεί-
ων τους. 

Η έναρξη ισχύος των προτει-
νόµενων ρυθµίσεων είναι από 
1η Ιανουαρίου του 2013.

Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση 
«Ρεύµατος Ανανέωσης» εντός 
του ΠΑΣΟΚ εκδήλωσε ο ανα-

πληρωτής υπουργός Εθνικής Άµυ-
νας, Γιάννης Ραγκούσης, αναρτώντας 
στην προσωπική του ιστοσελίδα κεί-
µενο που περιλαµβάνει προτάσεις για 
την «ανανέωση» του ΠΑΣΟΚ, καθώς 
και για σειρά οικονοµικών, αναπτυξι-
ακών και πολιτικών θεµάτων.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Γ. 
Ραγκούσης αναφέρει ότι η πρωτοβου-
λία αυτή δεν εκδηλώθηκε νωρίτερα, 
παραπέµποντας στην πάγια θέση του 
ότι πριν από κάθε συζήτηση για τα 
θέµατα της παράταξης, προηγείται η 
ολοκλήρωση του PSI και της δανεια-
κής σύµβασης.

Στο ίδιο πλαίσιο επισηµαίνει αφε-
νός ότι η πρωτοβουλία του αυτή 
συνειδητά εκδηλώνεται µετά την 
ολοκλήρωση των εσωκοµµατικών 
διαδικασιών υποψηφιοτήτων, «ώστε 
να αποφευχθεί κάθε συσχετισµός µε 
επιλογές προσώπων, κάθε εµπλοκή 
µε υπολογισµούς εσωκοµµατικών φι-
λοδοξιών» και, αφετέρου, για να συµ-
βάλει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, 
«όχι µόνο στο µέλλον, αλλά και στις 
άµεσες και επείγουσες προκλήσεις για 

µια ριζοσπαστική ανανέωση της δη-
µοκρατικής παράταξης, αλλά και του 
πολιτικού συστήµατος».

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «θα 
αγωνιστούµε για την αναγέννηση 
της δηµοκρατικής παράταξης, για να 
γράψουµε τη νέα ληξιαρχική πράξη 
γέννησης που αυτή έχει ανάγκη, µε 
ένα τέτοιο Ρεύµα Ανανέωσης» και ότι 
«πρέπει να εργαστούµε για µια νέα 
ενότητα της δηµοκρατικής παράτα-
ξης, που θεµελιώνεται στις αλήθειες, 
στους κανόνες, στις προτεραιότητες 
που µοιραζόµαστε και η οποία µπορεί 
να εκφράσει µια νέα πλειοψηφία».

Επισηµάνει την αναγκαιότητα για 
ένα «θετικό σοκ ανανέωσης τώρα» και 
τονίζει ότι «απαιτείται µια αποφασιστι-
κή, δραστική και θεσµοθετηµένη ανα-
νέωση, µε αυστηρό περιορισµό θητει-
ών, που θα δώσει επιτέλους χώρο σε 
όσους µπορούν να προσφέρουν και 
παρακολουθούν επί δεκαετίες απο-
κλεισµένοι τους ίδιους και τους ίδιους 
να καταλαµβάνουν τις θέσεις ευθύνης 
και εξουσίας».

Το εν λόγω κείµενο-πλαίσιο θα τε-
θεί σε διαβούλευση δηµόσια και δι-
αδικτυακά, από αύριο, Πέµπτη, στην 
ιστοσελίδα www.proxorame.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Σίδνεϊ και ΝΝΟ κάνει γνωστό πως αυτή 
την Κυριακή 18 Μαρτίου και από ώρα 10:00 μέχρι και τις 18:00 στα γραφεία 
του ΠΑΣΟΚ, 279 Forest Rd, Bexley (τηλ. 95911563 και 0415706738) θα 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την εκλογή του νέου προέδρου του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού  Κινήματος.
Δικαίωμα  συμμετοχής σε αυτή την δημοκρατική διαδικασία έχουν:
                
α’) Όλα τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ
β’) Όλοι όσοι για κάποια στιγμή είχαν την ιδιότητα του μέλους ή του φίλου 
του ΠΑΣΟΚ
γ’) Όλοι όσοι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες 
του κινήματος τα τελευταία χρόνια (π.χ. μαζική συμμετοχή στην εκλογή 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 2004 και 2007) ή συμμετοχή συνέδρων και 
οργάνων τα τελευταία χρόνια
δ’) Ακόμη καλούμε κάθε πολίτη που ανήκει στην ευρύτερη δημοκρατική 
παράταξη και αποδέχεται τις αρχές και τους στόχους του κινήματος μας ακόμα 
και αν δεν μας ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές η δεν μας τίμησε έως 
τώρα με την εμπιστοσύνη του να έλθει και να εμπιστευθεί τις δημοκρατικές 
μας διαδικασίες που μόνο στο ΠΑΣΟΚ δίνουν φωνή και δύναμη σε κάθε 
ενεργό πολίτη.
Για όσους θα εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας η μοναδική προυπόθεση  
είναι η διαβεβαίωση τους που θα περιέχεται στην αίτηση εγγραφής ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ 
δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές 
και τους στόχους του Κινήματος. 
Απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής είναι η προσκόμιση άδειας οδήγησης ή του 
διαβατηρίου σας.
 

Για την Νομαρχιακή Επιτροπή
Δημήτρης Φούντας   

Α’ Γραμματέας




