Στα 4,1 εκατ. Ευρώ μέχρι στιγμής
οι δαπάνες των υποψηφίων
Και ο λογαριασμός;
ΣΟΝΙΑ ΧΑΙΜΑΝΤΑ *

Εντός του πλαισίου των επιταγών του ΔΝΤ και μέσα στο πνεύμα που επιτάσσει η οικονομική κρίση και η λιτότητα κινούνται τα εκλογικά κονδύλια των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Χωρίς να έχουμε έναν τελικό λογαριασμό και σίγουρα δίχως να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του λεγόμενου «μαύρου» ή πάντος άδηλου χρήματος που διακινήθηκε – μιας και η υπουργική απόφαση
Γ.Ραγκούση δεν άφησε ελαστικά περιθώρια – παραθέτουμε ορισμένα από τα κονδύλια επικοινωνίας που δαπάνησαν οι κεντρικοί και πιο επιφανείς υποψήφιοι.
Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτουμε από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί για
την προβολή 27 υποψηφίων (σε σύνολο 3.218) για τις περιφερειακές εκλογές από
26 συνδυασμούς (σε σύνολο 54) περί τις 814.146 ευρώ. Για τις δημοτικές εκλογές διοχετεύθηκαν σε διαφημιστικά μηνύματα, φυλλάδια, συγκεντρώσεις κ.ά. περί τα 3,3
εκατ. Ευρώ από 2.689 υποψηφίους (σε σύνολο 38.731) 330 συνδυασμών σε σύνολο 840 του «Καλλικράτη».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Περιφερειακές Εκλογές
Συνδυασμοί:

54 (26)

Υποψήφιοι:

3.218 (27)

Έσοδα (€):

1.478.085

Δαπάνες (€):

814.146

Δημοτικές Εκλογές
Συνδυασμοί:

840 (303)

Υποψήφιοι: 38.731 (2.689)
Έσοδα (€):

4.888.967

Δαπάνες (€):

3.305.485

Σφικτή νομοθεσία
Η νομοθεσία ήταν όντως πολύ αυστηρή και έδινε προθεσμία μέχρι και το περασμένο Σάββατο μέσω εγκυκλίου
προς τους συνδυασμούς των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών τα έσοδα, τις δαπάνες και τα συνοδευτικά παραστατικά τους (μέσω του banner «Διαύγεια».)
Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει ότι όσοι συνδυασμοί περάσουν στο β΄ γύρο, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν
το ανώτατο όριο δαπανών τους κατά 10%. Ολόκληρη η εγκύκλιος που υπογράφει ο Γ.Γ. του υπουργείου Εσωτερικών Δ.Στεφάνου, επισημαίνει:
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«Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι διαχειριστές τους μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών, δηλαδή μέχρι
τις 23 Οκτωβρίου 2010, έχουν ήδη λάβει από το Υπουργείο τον ειδικό κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στην ανωτέρω Κ.Β.Δ.
Συνεπώς και έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παρακαλούνται οι συνδυασμοί που έχουν
ήδη λάβει τον κωδικό πρόσβασης, να αναρτήσουν στην Κ.Β.Δ. τα έσοδα, τις δαπάνες και τα συνοδευτικά παραστατικά αυτών και των υποψηφίων, μέχρι και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010.
Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, οι συνδυασμοί θα
συνεχίσουν την ενημέρωση της Κ.Β.Δ. (εφόσον βέβαια προκύψουν έσοδα και δαπάνες) μέχρι και το Σάββατο 13
Νοεμβρίου 2010, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.7 του νόμου αυτού το ανώτατο όριο
δαπανών του συνδυασμού μπορεί εν προκειμένω να προσαυξηθεί κατά 10%.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.5α του Ν.3870/2010, αν το ποσό που δεν δημοσιοποιηθεί στην Κ.Β.Δ. υπερβαίνει κατά το 1/3 το ανώτατο επιτρεπτό όριο για συνδυασμούς και υποψηφίους, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων».
Ποιο είναι όμως το όριο αυτό; Μέγιστο ποσό στους δήμους, είναι οι ...3.500 ευρώ. Στις περιφέρειες 13.500
ευρώ (στην Αττική).
Πως δαπάνησαν όμως οι υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες τα κονδύλια που τους επιτράπηκε να ξοδέψουν για την επικοινωνία τους;
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα Πόλη της ζωής μας» Νικήτας Κακλαμάνης και νυν δήμαρχος Αθηναίων δαπάνησε 102.555 (έως την Πέμπτη το βράδυ) ενώ ο Γ. Καμίνης (Δικαίωμα στην Πόλη) που υποστηρίζεται
από το ΠΑΣΟΚ, τις 76.000 ευρώ. Ο Ν. Σοφιανός (Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνα) του ΚΚΕ δεν ξεπέρασε τις 7.700 ευρώ
όπως επίσης και η Ε. Πορτάλιου του ΣΥΡΙΖΑ (Ανοιχτή Πόλη) που έφθασε στις 5.000 ευρώ. Ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Ομάδα δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη» Κ. Γκιουλέκας, υποστηριχθείς από τη
Νέα Δημοκρατία δαπάνησε 107.000 ευρώ ενώ ο Γ. Μπουτάρης (Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη) 72.000 ευρώ.
Μόλις 2.300 ευρώ δαπάνησε ο Στ. Παπαθεμελής (Υπερκομματικό Κίνημα Θεσσαλονικέων).
Στον Πειραιά ο Γ.Μίχας (Πειραιάς Πόλιτών – Καθαρή Συμφωνία) δαπάνησε για την προσωπική του προβολή
10.500 ευρώ, ο Β.Μιχαλολιάκος (Μας ενώνει ο Πειραιάς) 32.000 ευρώ. Στη μάχη των περιφερειαρχών δαπανήθηκαν: από τον Γ.Σγουρό (Αττική – Γ.Σγουρός) 24.000 ευρώ, τον Β.Κικίλια (Αττική νέα πρόταση) 66.000 ευρώ, τον
Α.Μητρόπουλο (Αττική Συνεργασία – Όχι στον Μνημόνιο) 8.300 ευρώ, τον Γ.Δημαρά (Αρμα Πολιτών) τίποτα, τον
Θ.Παφίλη (Λαική Συνβεργασία Αττικής) 16.200 ευρώ. Στη Μακεδονία ο Π.Ψωμιάδης (Δύναμη για την Κεντρική Μακεδονία) δαπάνησε 170.000 ευρώ, ο Κ.Βελόπουλος (Καθαρά χέρια – Καθαρές ιδέες) 8.600 ευρώ και ο Μ.Μπόλαρης
(Κεντρική Μακεδονία Κέντρο Ανάπτυξης) 59.000 ευρώ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Κακλαμάνης (ΝΔ)

102.555 ευρώ

Καμίνης (ΠΑΣΟΚ)

76.000 ευρώ

Σοφιανός (ΚΚΕ)
Πορτάλιου (ΣΥΝ)

7.700
5.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη
Γκιουλέκας (ΝΔ)

107.000 ευρώ

Μπουτάρης (ΣΥΝ)

72.000 ευρώ

Στεργίου

18.000 ευρώ

Παπαθεμελής

2.300 ευρώ

Πειραιάς
Μιχαλολιάκος

32.000

Μίχας

10.600

Πατούλης (Μαρούσι)

22.660
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Περιφερειάρχες
Σγουρός

24.000 ευρώ

Κικίλιας

66.000 ευρώ

Μητρόπουλος

8.300 ευρώ

Παφίλης

16.200

Δημαράς –
Κεντρικής Μακεδονίας
Ψωμιάδης

170.000 ευρώ

Βελόπουλος
Μπόλαρης

8.600 ευρώ
59.000 ευρώ

Ανευρη αναμέτρηση
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση πριν από 3 μήνες επανακαθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών για τους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους έως και 70% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2006 και τέθηκε για πρώτη φορά
όριο στις πηγές χρηματοδότησης.
Ενδεικτικά, το 2006 ένας συνδυασμός υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων μπορούσε να πραγματοποιήσει δαπάνη 684.000 ευρώ. Τώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 322.500 ευρώ.
Για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
Αντίστοιχα στις δημοτικές εκλογές σε δήμους που αποτελούνται από 1 έως 3 εκλογικές περιφέρειες το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούνται από 4 έως 6, από 7 έως 10 και από 11 και άνω εκλογικές περιφέρειες το ανωτέρω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 20%, 50% και 75% αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες πάνω από 1.500, 2.500
και 3.500 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου.
Αντίστοιχα οι υποψήφιοι Περιφερειακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2.500 ευρώ έως και τα
13.500 ευρώ ανάλογα με την Περιφέρεια.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να λάβει έως και 2.000 ευρώ από ένα φυσικό πρόσωπο ενώ ένας υποψήφιος σύμβουλος έως και 500 ευρώ. Όλες οι χορηγίες είναι ονομαστικοποιημένες και αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα.
Για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογικών διαδικασιών στην Ελλάδα μπορεί κάθε πολίτης να δει πόσα
χρήματα εισπράττει και δαπανά για τον προεκλογικό του αγώνα και ο τελευταίος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
της μικρότερης πόλης, αλλά και κάθε συνδυασμός που κατέρχεται στον στίβο των εκλογών. Και αυτό χάριν του
πληροφοριακού συστήματος «Διαφάνεια» του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να αναρτηθούν όλα τα ποσά που αφορούν προεκλογικές δαπάνες και έσοδα.
Τα tips των δαπανών
Ανάβει φωτιές ο …Ψωμιάδης
•Ο πιο... κινητικός υποψήφιος περιφερειάρχης μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Διαφάνεια», είναι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος έχει ξοδέψει περίπου 80.000 ευρώ σε διαφημιστικούς αναπτήρες,
ενώ ο συνδυασμός έχει πληρώσει περίπου 4.000 ευρώ στην εταιρεία Σουρωτή Α.Ε. προφανώς για να ξεδιψάσει
τους ψηφοφόρους του...
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•Ο πιο «αναλυτικός» -αν και όλοι θα πρέπει να αναγράψουν αναλυτικά τα κονδύλια του προεκλογικού τους
αγώνα- είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης.
•Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών Γ. Καμίνης σχολιαστικά ανάρτησε το τιμολόγιο που αφορά την εκτύπωση
διπλότυπων εισιτηρίων εισφορών το οποίο κοστίζει 147,60 ευρώ.
ΚΑΝΟΝΕΣ
Τι επιβάλλει η «Διαφάνεια» στους υποψηφίους
•Ορισμός διαχειριστή οικονομικών για κάθε συνδυασμό
•Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•Ολες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζών
•Ανώτατο όριο ατομικών ενισχύσεων ορίζονται τα 2.000 ευρώ
•Αναρτώνται στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασμών, μαζί με τα παραστατικά που τα συνοδεύουν
•Υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών στην Περιφέρεια, στην οποία προεδρεύει δικαστικός λειτουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΣΔΟΕ. Μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες, οι οποίες είναι από χρηματικά πρόστιμα, φυλάκιση μέχρι και έκπτωση από το αξίωμα.
*Δημοσιογράφος
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