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ΠΡΟΣ:
Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Κοινοποίηση προς:
Μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κώστα Τσιάρα &
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ετήσιων εκθέσεων που περιλαμβάνουν δημόσια δεδομένα
σχετικά με την πεπραγμένα και τα αποτελέσματα των ελέγχων που

διενήργησε η Μονάδα Γ’ της Αρχής

Αξιότιμοι/-ες κοι/-ες,

Σε συνέχεια της από 10.11.2022 απάντησής σας στο από 7.11.2022 αίτημά μας για
δημοσίευση και προσκομιδή των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων και ελέγχου που
διενήργησε η Μονάδα Γ’ στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των κατά το νόμο
υπόχρεων για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
επανερχόμαστε ως εξής:

ΣΗΜΕΙΟ Α

Στην εν λόγω απάντησή σας ισχυρίζεστε ότι «Σε συνέχεια προγενέστερων
νομοθετικών ρυθμίσεων που αναφέρονται και στην αίτησή σας, ο νεότερος και
ειδικότερος νόμος που ρυθμίζει τον τρόπο και εύρος συνεργασίας και υποβολής
πληροφοριών περί των πεπραγμένων της Αρχής και ειδικότερα της Α΄ και της Γ΄
Μονάδας αυτής, που είναι ο ν. 4557/2018, προβλέπει στο άρθρο 48 παρ. 2 στοιχ.
στ΄ και παρ. 4 στοιχ. στ΄ αντίστοιχα, ότι στο τέλος εκάστου έτους, κάθε Μονάδα
συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 15

https://vouliwatch.gr/parliament/gr/2019_07_17/committees/eidiki-monimi-epitropi-thesmon-kai-diafaneias


Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής, καθώς και στα ειδικώς οριζόμενα Υπουργεία» καθώς και ότι «Σε κάθε
περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν παρεμβαίνει στην κρίση των ως άνω
προσώπων και φορέων ως προς τον κατά νόμο χειρισμό των υποβληθέντων υπό της
Αρχής στοιχείων που αφορούν τα κατ’ έτος πεπραγμένα υπ’ αυτής».

Η απάντηση του Vouliwatch ως προς τον ισχυρισμό ότι δεν υφίσταται
υποχρέωση ανάρτησης των εκθέσεων πεπραγμένων από τη Μονάδα Γ’:

Η υποχρέωση συγγραφής της έκθεσης καθώς και της ανάρτησης αυτής προβλέπεται
ρητά στο ν. 3213/2003, όχι στο ν. 4557/2018 που επικαλείστε. Ειδικότερα,
επαναλαμβάνουμε τα όσα διαλαμβάνουμε και στο από 7.11.2022 ΑΚΕ, στην παρ. 7
του άρθρου 3α ν. 3213/2003 ορίζεται ρητά ότι «Την ίδια υποχρέωση υποβολής
έκθεσης, με το ίδιο περιεχόμενο και με την ίδια προθεσμία υποβολής και ανάρτησης
έχουν όλα τα αρμόδια όργανα τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης».

Με βάση τη ρητή διάταξη του ν. ν. 3213/2003 η υποχρέωση ανάρτησης βαρύνει το
όργανο ελέγχου, εν προκειμένω τη Μονάδα Γ’. Η ανωτέρω αναφορά στο άρθρο 3α
για την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελίδα της Βουλής δεν έχει σχέση με την
υποχρέωση της Μονάδας Γ’, καθώς ισχύει μόνο για την Επιτροπή της 3Α που ελέγχει
τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των μελών του Κοινοβουλίου. Πέραν τούτου,
κάθε όργανο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Γ’, έχει αυτοτελή
υποχρέωση υποβολής ΚΑΙ ανάρτησης.

Σημειώνεται, επίσης, πως εκτός από την επιτροπή 3Α (που αναρτά την έκθεσή της
στη δική της ιστοσελίδα), το ίδιο πράττει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ΑΔ, η οποία
συμπεριλαμβάνει τα όσα αφορούν τους ελέγχους πόθεν έσχες στην ετήσια έκθεσή
της (βλ. σελ. 76 επ.). Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση του ν. 3213/2003 δεν
μεταφέρθηκε ρητά - ενδεχομένως εκ παραδρομής ή αμέλειας του νομοθέτη - και στις
σχετικές διατάξεις του ν. 4557/2018, δεν καταργεί την υποχρέωση καθαυτή. Η
υποχρέωση υποβολής και ανάρτησης εξακολουθεί να ισχύει με βάση τον κύριο νόμο
για τα πόθεν έσχες για όλα τα όργανα, καθώς δεν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή
κατάργηση της υποχρέωσης αυτής με νεότερο νόμο.

ΣΗΜΕΙΟ Β

Παρακάτω στην απάντησή σας, αναφέρετε ότι «Παραμένουμε διαθέσιμοι σε
περαιτέρω προτάσεις και εν γένει συνεργασία, με σκοπό την ενδυνάμωση της
εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας στο πλαίσιο καταπολέμησης της
διαφθοράς».
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Η απάντηση του Vouliwatch ως προς την πρόθεση της Μονάδας να
προωθήσει τη διαφάνεια:

Παρόλο που ούτε στον προηγούμενο νόμο (ν. 3691/2008) προβλεπόταν ρητά η
υποχρέωση ανάρτησης - αλλά μόνο αυτή της υποβολής- των εκθέσεων για τις
οποίες είναι αρμόδιες οι Μονάδες Α’ και Γ’ της Αρχής, από την ιστοσελίδα αυτής,
προκύπτει ότι οι εν λόγω Μονάδες αναρτούσαν τις εκθέσεις τους (η Μονάδα Α’ μέχρι
και το 2019, η Μονάδα Γ΄ μέχρι το 2012), προφανώς στηριζόμενες στη σχετική
υποχρέωση του ν. 3213/2003, όπως αναλύθηκε ανωτέρω καθώς και προς
διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ο νέος νόμος 4557/2018 ακολουθεί
την ίδια διατύπωση με τον παλιό. Επομένως, ακόμα και η πρότερη πρακτική της
ανάρτησης έχει δημιουργήσει προηγούμενο σχετικά με τη δράση της Αρχής και την
προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και ως εκ τούτου είναι ακατανόητο
γιατί ξαφνικά διακόπηκε.

Τέλος, στην ανωτέρω ετήσια έκθεση, ο νόμος προβλέπει ότι «αναφέρονται κατ’
ελάχιστο ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο αριθμός των προσώπων
που υπέβαλαν δηλώσεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση
και τα αποτελέσματα των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων της επιτροπής, με στατιστική απεικόνιση αυτών» και για τον λόγο αυτό
δεν θίγουν το απόρρητο, τουναντίον εξυπηρετούν τις αρχές της διαφάνειας και της
λογοδοσίας και διαλύουν ενδεχόμενη υποψία ατιμωρησίας των υπόχρεων σε πόθεν
έσχες.

Ενόψει των ανωτέρω, υποβάλλουμε με την παρούσα εκ νέου το αίτημά μας να μας
χορηγήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας 20 ημερών (άρθρο 5 παρ. 6 ΚΔΔιαδ),
αντίγραφα των πιο πάνω υποχρεωτικώς υποβλητέων και δημοσιευτέων ετήσιων
εκθέσεων πεπραγμένων και ειδικότερα:

Τις ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε η Μονάδα
Γ’ στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των κατά το νόμο υπόχρεων για
τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Προς διευκόλυνση, επισυνάπτουμε εκ νέου το από 7 Νοεμβρίου 2022 ΑΚΕ του
Vouliwatch.

Με εκ των προτέρων ευχαριστίες για την ανταπόκρισή σας και με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Στέφανος Λουκόπουλος ,

Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος Vouliwatch
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