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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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,

Το Vouliwatch είναι αστική – μη κερδοσκοπική εταιρεία, με καταστατικό σκοπό,
μεταξύ άλλων, την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, του δημοκρατικού
πολιτεύματος, των αρχών και διαδικασιών της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, της
λειτουργίας και του έργου του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», καθώς
επίσης και την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμελιωδών
δημοκρατικών αρχών, όπως η λογοδοσία και η διαφάνεια» και ειδικότερα την
ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τη διαχείριση δημόσιου
χρήματος από δημόσιους φορείς.

Ενόψει των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών του και σύμφωνα με όσα ορίζουν
υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α παρ. 1 Σ, άρθρο 10 ΕΣΔΑ)

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


το Vouliwatch έχει το δικαίωμα ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, αλλά
και περαιτέρω το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες, οι οποίες
τυχόν κατακρατούνται από την εν ευρεία εννοία Διοίκηση.

Σκοπός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες, σύμφωνα με το ν. 4557/2018, είναι η λήψη και εφαρμογή των
αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία
προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε
βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση
αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Στους/τις υπόχρεους/-ες να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης που
αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που έχουν
κρίσιμες και ενεργές θέσεις στον δημόσιο τομέα και ασχολούνται με υποθέσεις
δημοσίων συμβάσεων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής
Κυβέρνησης, πρόσωπα των ΜΜΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ανεξάρτητων
Αρχών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3α του ν. 3213/2003: Μέχρι την
τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των
πεπραγμένων της κατά το προηγούμενο έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση 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. Η έκθεση αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργότερο μία (1) εβδομάδα
μετά την υποβολή της, όπου και παραμένει αναρτημένη για επτά (7) έτη. 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».

Η πιο πρόσφατη έκθεση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής από την
μονάδα Γ’ είναι από το έτος 2012.
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http://www.hellenic-fiu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=142&lang=el


Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, με την παρούσα αιτούμαστε 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.

Καθώς και να μας απαντήσετε αιτιολογημένα για ποια αιτία έχει παύσει η Μονάδα Γ’
την ανάρτηση και δημοσίευση των εκθέσεων αυτών, παρά την αντίθετη επιταγή του
νόμου.

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

Στέφανος Λουκόπουλος ,

Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος Vouliwatch

e-mail: stefanos@vouliwatch.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το από …. καταστατικό του Vouliwatch, όπως τροποποιημένο και

νομίμως δημοσιευμένο ισχύει.
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