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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  

ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΔ 

 

Αναφορικά με τις οφειλές της Νέας Δημοκρατίας απορρέουσες από τις δανειακές 

συμβάσεις που είχε συνάψει το Κόμμα έως το έτος 2011, τέθηκε εξαρχής ως πρώτη 

προτεραιότητα η προσπάθεια εξυπηρέτησης των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων και 

η τακτοποίηση των αντίστοιχων οφειλών του Κόμματος. 

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2016 έως σήμερα, έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι 

ενέργειες προς το σκοπό αυτό: 

 

1. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 

Δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 2070/27-07-2016 και 2200/21-10-2016 επιστολών 

μας προς την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. εκφράσαμε την πρόθεσή μας για 

ρύθμιση και σταδιακή τακτοποίηση της οφειλής της Νέας Δημοκρατίας, απορρέουσας 

από την υπ’ αριθμ. 1353/19-11-2010 σύμβαση πίστωσης.  

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 24-02-2017 επιστολής, μας υπεβλήθη από την 

πλευρά της Τράπεζας πρόταση ρύθμισης, την οποία αποδεχθήκαμε με την με αριθμ. 

πρωτ. 198/28-02-2017 επιστολή μας και τηρούμε στο ακέραιο μέχρι σήμερα. 

Ωστόσο, συνεπεία των σημαντικών αλλαγών που επέφερε στη χρηματοδότηση των 

κομμάτων ο Ν. 4472/2017, αιτηθήκαμε εκ νέου από την Τράπεζα με την με αριθμ. 

πρωτ. 1037/13-07-2017 επιστολή μας την τροποποίηση της ως άνω ρύθμισης, με κύριο 

αίτημα τη μείωση του επιτοκίου για το χρονικό διάστημα από 01-07-2017 έως 31-12-

2018 και την αντίστοιχη μείωση των μηνιαίων καταβολών μας για το ίδιο ως άνω 

διάστημα.  

2. Εθνική Τράπεζα 

Δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 2017/29-06-2016 και 2023/01-07-2016 επιστολών 

μας προς την Εθνική Τράπεζα, αποστείλαμε προς την Τράπεζα όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και έγγραφα τα οποία οφείλουν τα νομικά πρόσωπα να προσκομίζουν 

στο πλαίσιο της ένταξής τους στον Κώδικα Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013) και 

εκφράσαμε την πρόθεσή μας για ρύθμιση και σταδιακή τακτοποίηση της οφειλής της 
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Νέας Δημοκρατίας, απορρέουσας από την υπ’ αριθμ. 9747073836/20-12-2010 

σύμβαση.  

Εν συνεχεία, δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 2069/27-07-2016 και 2198/21-10-2016 

επιστολών μας, επαναλάβαμε την πρόθεσή μας για ρύθμιση της οφειλής μας και 

αιτηθήκαμε από την Τράπεζα τον προσδιορισμό του ακριβούς υπολοίπου και τόκων 

του δανείου μας. 

Κατόπιν αυτού, και σε συνέχεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεών μας, υποβάλλαμε 

στην Τράπεζα με την με αριθμ. πρωτ. 589/09-05-2017 επιστολή μας σχέδιο ρύθμισης 

της οφειλής μας. Ωστόσο, συνεπεία των σημαντικών αλλαγών που επέφερε στη 

χρηματοδότηση των κομμάτων ο Ν. 4472/2017, τροποποιήσαμε το εν λόγω αίτημα με 

την με αριθμ. πρωτ. 1041/13-07-2017 επιστολή μας, με κύριο αίτημα τη μείωση του 

επιτοκίου έως τις 31-12-2018. 

3. Τράπεζα Πειραιώς 

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 2016/29-06-2016 επιστολής μας προς την Τράπεζα 

Πειραιώς, αποστείλαμε προς την Τράπεζα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

έγγραφα τα οποία οφείλουν τα νομικά πρόσωπα να προσκομίζουν στο πλαίσιο της 

ένταξής τους στον Κώδικα Δεοντολογίας (Ν. 4224/2013). Εν συνεχεία, δυνάμει της με 

αριθμ. πρωτ. 2022/01-07-2016 επιστολής εκφράσαμε την πρόθεσή μας για την 

εξεύρεση λύσης για τη διευθέτηση των οφειλών μας και προς το σκοπό αυτό 

αιτηθήκαμε εν συνεχεία με την με αριθμ. πρωτ. 2199/21-10-2016 επιστολή μας τον 

προσδιορισμό των ακριβών υπολοίπων και τόκων των δανείων μας. Τέλος, με την με 

αριθμ. πρωτ. 1676/14-11-2017 επιστολή μας αιτηθήκαμε εκ νέου από την Τράπεζα τη 

ρύθμιση της οφειλής μας με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν και την 

καλέσαμε να εξεύρουμε από κοινού μία λύση που να διασφαλίζει τα συμφέροντα 

αμφοτέρων των μερών. 

4. Attica Bank  

Δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 2012/28-06-2016 και 2201/21-10-2016 επιστολών 

μας προς την ATTICA BANK, εκφράσαμε την πρόθεσή μας για ρύθμιση της οφειλής 

μας και αιτηθήκαμε από την Τράπεζα τον προσδιορισμό του ακριβούς υπολοίπου και 

τόκων του δανείου μας. 

Εν συνεχεία, με την με αριθμ. πρωτ. 2241/11-11-2016 επιστολή μας υποβάλλαμε 

στην Τράπεζα πρόταση ρύθμισης της οφειλής μας απορρέουσας από την υπ’ αριθμ. 
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812/02-11-2011 σύμβαση δανείου, την οποία επαναφέραμε με την με αριθμ. πρωτ. 

1671/13-11-2017 επιστολή μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


