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ΘΕΜΑ: Ηχηρά κενά και σημαντικές ελλείψεις στα δεδομένα που
αναρτώνται στην «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κύριοι Γραμματείς,

Όπως ίσως γνωρίζετε, η πρωτοβουλία μας έχει εργαστεί εντατικά και υπό αντίξοες συνθήκες τα

τελευταία χρόνια για την προώθηση του κοινοβουλευτισμού, της διαφάνειας, της πολιτικής

λογοδοσίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τον θεσμό της

Βουλής, η οποία είχε πληγεί βαρύτατα από την οικονομική και πολιτική κρίση.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αναγκαίο να επαναπροσεγγίσει τους πολίτες με τον

εκσυγχρονισμό του, τη διαφάνεια και την ανοιχτότητά του.

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ χαιρετίζουμε την ύπαρξη και ενημέρωση της πλατφόρμας

«Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» η οποία απευθύνεται στους πολίτες, θα θέλαμε να σας θέσουμε

κάποια κρίσιμα ζητήματα - ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενό της και τα δεδομένα που (δεν)

αναρτώνται εκεί:

● Κατηγορία «Οδοιπορικά Βουλευτών»: εμφανίζει μηδενικά αποτελέσματα, δηλαδή

καμία ανάρτηση / καταχώρηση σχετικής δαπάνης.

Δεν προβλέπονται στις δαπάνες του προϋπολογισμού της Βουλής; Δεν εγκρίνονται

από το Προεδρείο σας; Που καταχωρούνται και που δημοσιοποιούνται;
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● Κατηγορία «Βουλευτικές Αποζημιώσεις»: περιλαμβάνει μόνο δαπάνες για

μετακινήσεις ομάδας παραγωγής από το Κανάλι της Βουλής και κανένα δεδομένο/ καμία

ανάρτηση σχετικά με τις αποζημιώσεις των Βουλευτών/-ριών, τα επιδόματά τους (π.χ.

«επίδομα οργάνωσης γραφείου», «οικογενειακή παροχή», «έξοδα κίνησης» όπως

αναφέρονται στον προϋπολογισμό της Βουλής), τις αμοιβές τους για συμμετοχή στις

επιτροπές της Βουλής κ.ο.κ. Σε συνέχεια επισταμένης αναζήτησης από την ομάδα μας και

περιήγησής μας σε όλες τις θεματικές της πλατφόρμας, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε

πουθενά δημοσιευμένες δαπάνες σχετικά με τις απολαβές των Βουλευτών/-ριών.

Δεν είναι δημόσια δεδομένα αυτές οι δαπάνες; Δεν εγκρίνονται από το Προεδρείο ως

κανονιστικές πράξεις; Δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις αναρτήσεις;

● Στην κατηγορία «Βουλευτικές Ατέλειες», εμφανίζονται αποφάσεις σχετικά με τον

τρόπο χρήσης ατελειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και των συμβάσεων

χρηματοδοτικής μίσθωσης Ι.Χ. από τους Βουλευτές.

Δεν είναι μια κατηγορία που θεωρητικά θα μπορούσε να περιλαμβάνει

δημοσιοποιήσιμες αποφάσεις και δαπάνες σχετικά με όλα τα οικονομικά προνόμια

των μελών του Κοινοβουλίου (ενοικίων, υλικοτεχνικής υποστήριξης και πάσης

οικονομικής ή άλλης φύσεως) που απολαμβάνουν τα μέλη του Ελληνικού

Κοινοβουλίου, όπως προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία;

● Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Βουλής (άρθρο 4) προβλέπει την τήρηση αρχείου με την

ονομαστική και αναλυτική λίστα των δώρων που λαμβάνουν οι Βουλευτές/-ριες.

Δεν θα έπρεπε να αναρτώνται και οι πράξεις αποδοχής αυτών, όπως αναρτώνται οι

δωρεές προς την Ελληνική Βουλή στην κατηγορία «Αποδοχή Δωρεάς Βιβλίων ή

άλλων τεκμηρίων»;

Σε μια εποχή όπου οι αξίες της δημοκρατίας δοκιμάζονται ολοένα και περισσότερο, η

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα φθίνει και οι

δυνάμεις του εθνολαϊκισμού προελαύνουν ακόμη και σε κράτη με μακρά δημοκρατική

παράδοση, η έγκυρη, έγκαιρη, άμεση και ουσιαστικά ανοιχτή ενημέρωση των πολιτών για τα

οικονομικά των μελών του Κοινοβουλίου και τις αναλυτικές δαπάνες της Βουλής θα έπρεπε να

αποτελεί προτεραιότητα μιας υγιούς και σύγχρονης κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
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Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλείσθε θερμά να μας ενημερώσετε σχετικά με τις

προαναφερθείσες ελλείψεις / απουσίες στα δεδομένα της «Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας».

Στην περίπτωση δε που κάποια εξ αυτών είναι ήδη αναρτημένα, παρακαλείσθε να μας

παραπέμψετε στα ακριβή σημεία και τις θεματικές που μπορούμε να τα εντοπίσουμε με ευκολία

και ασφάλεια και, κατ’ επέκταση, να μπορούν και οι πολίτες για την ακριβή και άμεση

ενημέρωση των οποίων έχει δημιουργηθεί επί της αρχής η «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε

περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Λουκόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Vouliwatch

Επιστολή Vouliwatch για ελλείψεις στα δεδομένα της πλατφόρμας «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» | 11.2023                                    3


