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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 

ΓΖΛΩΖ Θ.ΓΡΗΣΑ 
Κνηλνβνπιεπηηθνύ Δθπξνζώπνπ θαη Βνπιεπηή Πεηξαηά θαη Νεζηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ 

 
 

Ζ Κπβέξλεζε ακαξά – Βεληδέινπ  κε πξωηνπόξν ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ θ. Υαξάιακπν Αζαλαζίνπ βάδεη 

ζνβαξά εκπόδηα ζηνλ έιεγρν ηνπ «πόζελ έζρεο» ηωλ πνιηηηθώλ πξνζώπωλ, πνπ 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε βάζε ηνλ Νόκν 4065/2012. 

 
 
Με αθνξκή ηε ζπδήηεζε (5/8/2014) ζην Β’ Θεξηλό Σκήκα ηεο Βνπιήο ηνπ 
πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηίηιν “Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο” θαη εηδηθόηεξα ηωλ δηαηάμεωλ πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηζρύνληνο 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ “πόζελ έζρεο” πνιηηηθώλ θαη άιιωλ ππόρξεωλ 
πξνζώπωλ, ν Κνηλνβνπιεπηηθόο Εθπξόζωπνο θαη Βνπιεπηήο Πεηξαηά θαη Νεζηώλ ηνπ 
ΎΡΙΖΑ Θνδωξήο Γξίηζαο, ζπκπιεξώλνληαο ηελ νκηιία ηνπ, έθαλε ηελ αθόινπζε 
δήιωζε :  
 
“ Με ηα άξζξα 223 – 232 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηίηιν 
“Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” επέξρνληαη, θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ 
Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θ. Υαξάιακπνπ 
Αζαλαζίνπ, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ “πόζελ 
έζρεο” πνιηηηθώλ θαη άιισλ ππόρξεσλ πξνζώπσλ.  
 
Α. Με ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο θαηαξγνύληαη δηαηάμεηο, πνπ ζθνπό είραλ λα 
θαηαζηήζνπλ επρεξή ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ “καύξνπ ρξήκαηνο”. 
Δηδηθόηεξα : 
 
1. Καηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο εηδηθήο δήισζεο ησλ ειεγρνκλσλ πνιηηηθώλ 
πξνζώπσλ κε ηελ νπνία παξαηηνύληαη από θάζε ελνρηθό θαη εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ θαηέγξαςαλ ζηελ δήισζε “πόζελ έζρεο”, ώζηε απηά λα 
πεξηέξρνληαη απηνδίθαηα ζην Διιεληθό Γεκόζην, αλεμάξηεηα από ηελ λνκηκόηεηα ηεο 
πξνέιεπζεο ηνπ απνθξπβέληνο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Πεξαηηέξσ, θαηαξγείηαη ε 
δπλαηόηεηα παξνρήο εμνπζηνδόηεζεο γηα έιεγρν ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, θαζώο 
θαη παξαίηεζεο από ην αληίζηνηρν ηξαπεδηθό απόξξεην. 
 
2. Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο εηδηθήο θαη αλέθθιεηεο εμνπζηνδόηεζεο θαη 
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πιεξεμνπζηόηεηαο, κε ηελ νπνία ηα ειεγρόκελα πξόζσπα εμνπζηνδνηνύλ ηνλ Πξόεδξν 
ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθώλ Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ θαη Τπνςεθίσλ 
Βνπιεπηώλ θαη ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λα δεηνύλ θαη λα 
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο  γηα θάζε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαη ηξαπεδηθό ηνπο ινγαξηαζκό. 
 
3. Καηαξγείηαη ε θάκςε θάζε κνξθήο ππνρξέσζεο επαγγεικαηηθνύ απνξξήηνπ θαη 
ερεκύζεηαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ειέγρνπ δειώζεσλ “πόζελ έζρεο”.  
 
Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ηεο 5/8/2014 ν θ. 
Υαξάιακπνο Αζαλαζίνπ επηθαιέζηεθε αηπρώο ηελ άπνςή ηνπ πεξί 
αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ.  
 
Τπελζπκίδνπκε ζηνλ Τπνπξγό Γηθαηζνύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ όηη 
νη ζπγθεθξηκέλεο απζηεξέο δηαηάμεηο πεξηέρνληαη ζηνλ Νόκν 4065/2012, ηνλ νπνίν ε 
Βνπιή ππεξςήθηζε νκόθσλα, πξνθαλώο επεηδή θαλέλα θόκκα θαη θαλέλαο Βνπιεπηήο 
δελ ηνλ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθό.  
 
Ζ θαηάξγεζε δηαηάμεσλ, πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ νκόθσλε έγθξηζε ηεο Βνπιήο, απνηειεί 
κηα αθόκα καύξε ζειίδα ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ Μλεκνλίσλ. 
 
Καινύκε ηνλ θ. Τπνπξγό Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 
λα απνζύξεη ηα άξζξα 223 – 232 ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ θαη όινπο ηνπο Τπνπξγνύο λα 
ππνβάινπλ ζήκεξα θηόιαο ηελ εηδηθή δήισζε όηη παξαρσξνύλ απηνδίθαηα ζην 
Ειιεληθό Δεκόζην νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ην νπνίν ελδερνκέλσο 
παξέιεηςαλ λα θαηαγξάςνπλ ζε δηθέο ηνπο δειώζεηο ¨πόζελ έζρεο”.  
 
Β. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο επέξρνληαη νη εμήο κεηαβνιέο : 
 
1. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο “πόζελ έζρεο” πεξηνξίδεηαη από ηξία (3) έηε ζε 
έλα (1) έηνο κεηά ηελ ιήμε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ππόρξενπ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο 
θπζηθώλ πξνζώπσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, δηεπθνιύλεηαη ε πξνζσξηλή απόθξπςε 
ελδερόκελνπ παξάλνκνπ πινπηηζκνύ.  
 
2. ε πεξίπησζε επαύμεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ππόρξενπ ζε δήισζε, θαηαξγείηαη ε 
ππνρξεσηηθή ζπκεξίιεςε παξαζηαηηθώλ ζηε δήισζε “πόζελ έζρεο” θαη πιένλ 
πξνζθνκίδνληαη κόλνλ εθόζνλ δεηεζνύλ. 
 
3. Θεζκνζεηείηαη επαγγεικαηηθό απόξξεην ζεκαληηθνύ αξηζκνύ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 
θαη ιεηηνπξγώλ (δηθεγόξνη, γηαηξνί, δηπισκαηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη θ.α.), θαζώο 
θαη ε δπλαηόηεηα ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
λα απαγνξεύζεη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηελ θαηάζρεζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
“αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο”, ζε “ζηξαηησηηθό ή δηπισκαηηθό κπζηηθό”. Πξόθεηηαη γηα 
δηάηαμε, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηνλ έιεγρν ηνπ ξόινπ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ ζε 
εμνπιηζηηθά ζθάλδαια.  
 
4. Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο πξάμεο θαηαινγηζκνύ γηα ην ζύλνιν ηνπ 
απνθξπβέληνο από ηε δήισζε “πόζελ έζρεο” πνζνύ θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 
θαηαινγηζκνύ θαη κηθξόηεξσλ πνζώλ!  
 
Η ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ πξνηεηλόκελσλ δηαηάμεσλ δελ 
θαηαιείπεη ακθηβνιία όηη απνζθνπνύλ ζηελ παξεκπόδηζε ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 
ειέγρνπ ηνπ “πόζελ έζρεο”.  
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Εάλ δηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ν θ. Υαξάιακπνο Αζαλαζίνπ ηζρπξίδεηαη όηη 
εληζρύεηαη ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ δηαθάλεηα ηνπ δεκόζηνπ βίνπ, ηόηε  εκπαίδεη 
ηνλ ειιεληθό ιαό, καδί κε ηνπο ηξντθαλνύο ζπλνκηιεηέο ηνπ. 
 
Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ην ζρεηηθό απόζπαζκα ηεο ρηεζηλήο νκηιίαο ηνπ Θνδσξή 
Γξίηζα γηα ην ίδην ζέκα : 
 
«Μέξνο έθην, άξζξα 223 έσο 232: Κύξηε Τπνπξγέ ηεο Γηθαηνζύλεο, ηη είλαη απηό ην 
θαηαζθεύαζκα; Καηαξρήλ, γηαηί είλαη πξναπαηηνύκελν; Από πνύ θη σο πνύ; Μπνξείηε λα 
καο εμεγήζεηε ηη αθξηβώο ζαο είπε ε Σξόηθα; Έρεηε έλα έγγξαθν πνπ λα ζαο ην ιέεη απηό 
ή πξνθνξηθά ην είπε; Σόζν θαηξό γηαηί δελ είραηε αλαθνηλώζεη λα ζπκκεηάζρεη ε Βνπιή 
ζηε δηαδηθαζία απηήο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ιέηε όηη ζπλεζηήζε γηα λα ηα κειεηήζεη όια; 
 
Απεπζύλνκαη ζηνλ ειιεληθό ιαό από ην Βήκα ηεο Βνπιήο. Όινη νη Έιιελεο Βνπιεπηέο 
έρνπκε ππνγξάςεη θαη έρνπκε εμνπζηνδνηήζεη ηηο αξρέο ειεύζεξα λα αλνίμνπλ όινη νη 
ινγαξηαζκνί καο από θάζε αξκόδην όξγαλν, δηθαζηηθή αξρή ή νπνηαδήπνηε άιιε αξρή, 
λα παξαδώζνπκε θάζε ζηνηρείν ζηνλ έιεγρν θαη κάιηζηα, εάλ ζηηο δειώζεηο καο βξεζεί 
πεξηνπζηαθό ζηνηρείν πνπ δελ έρεη δεισζεί, λα εθρσξείηαη ακέζσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. 
 
Απηό έγηλε κε ην λ. 4065/2012 πνπ εηζεγήζεθε ν πξώελ Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο θ. 
Καθιακάλεο θαη ην απνδερζήθακε όινη ηόηε θαη ήηαλ κία πξαγκαηηθά ζεκαληηθή ζηηγκή 
ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Απηόο ν λόκνο, απηή ε δήισζε ησλ Διιήλσλ Βνπιεπηώλ 
από 31/12/2014, ζύκθσλα κ’ απηή ηε λνκνζεηηθή ζαο ξύζκηζε, θαηαξγείηαη, παύεη λα 
ηζρύεη. 
 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ (Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ): Πνύ ην είδαηε απηό; 
 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Πνύ ην είδα; Αθνύ ην θαηαξγείηε, θύξηε Τπνπξγέ, θαη βάδεηε θαη 
πξναπαηηνύκελα γηα ην πώο αλνίγνπλ νη ινγαξηαζκνί. 
 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Έρνπκε κία Δπηηξνπή πνπ ειέγρεη ην «πόζελ έζρεο» ησλ 
πνιηηηθώλ πξνζώπσλ –δελ έρσ ην ρξόλν λα αλαιύζσ ηηο ππόινηπεο Δπηηξνπέο γηα ηηο 
άιιεο θαηεγνξίεο– ε νπνία έρεη έλα πιενλέθηεκα, όηη είλαη δηαθνκκαηηθή. Ο έλαο ειέγρεη 
ηνλ άιινλ. Έρεη ζηε ζύλζεζή ηεο ηνπο θιεξσηνύο εθπξνζώπνπο ησλ αλσηάησλ 
δηθαζηεξίσλ –ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ– θαη επηζηήκνλεο θαζεγεηέο ηεο Ννκηθήο. Απηή ε ζύλζεζε δελ ζεσξείηαη 
αμηόπηζηε. 
 
Θεσξείηαη αμηόπηζηε άιιε ζύλζεζε. Καη ηώξα, κεηά ηελ θαηαθξαπγή, πξνζζέζαηε θαη ηνλ 
Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο γηα ην «μέπιπκα βξώκηθνπ ρξήκαηνο» ζηηο λνκνηερληθέο 
βειηηώζεηο, αιιά απηό σο άηνκν, όρη σο αξρή. Γελ αιιάδεη ηίπνηα ζ’ απηή ηελ 
θαηεύζπλζε. 
 
Θα είρα λα πσ πάξα πνιιά πξάγκαηα γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνπλ απηά ηα άξζξα. Ο 
ΤΡΗΕΑ ζαο δεηά λα ηα πάξεηε πίζσ, θύξηε Τπνπξγέ. Γελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνληαη απηά 
ζην όλνκα δήζελ ηεο «απζηεξνπνίεζεο» θάπνησλ πνηλώλ ή ηεο επέθηαζεο ησλ 
εξεπλσκέλσλ πξνζώπσλ θαη αμησκάησλ ζ’ άιιεο θαηεπζύλζεηο. Απηό ζ’ απηή ηελ 
πεξίπησζε δελ είλαη πιενλέθηεκα αιιά κεηνλέθηεκα, δηόηη έλαο ηέηνηνο θόξηνο εξγαζίαο 
ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ζε θακία πεξίπησζε δελ 
δηθαηνινγείηαη νύηε σο πξναπαηηνύκελν νύηε σο κε πξναπαηηνύκελν ε θαιθίδεπζε κηαο 
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δηαδηθαζίαο πνπ έρεη μεθηλήζεη.  
 
Ζ Δπηηξνπή ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν πξνεγνπκέλσο Πξνεδξεύσλ ζηελ Αίζνπζα έρεη 
κπξνζηά κηα αλνηθηή δηαδηθαζία, λα ειέγμεη όια ηα πνιηηηθά πξόζσπα, ηνπο 
δηαηειέζαληεο Τπνπξγνύο θαη Πξσζππνπξγνύο από ηε Μεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα. 
 
Γελ είλαη δπλαηόλ κέρξη 31/12 λα έρεη νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο. Παξ’ όιν πνπ έρεη γίλεη 
κηα πξόρεηξε πξώηε δηεξεύλεζε από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο, δελ έρνπλ αλνίμεη νη 
ινγαξηαζκνί. Γελ έρεη αλνίμεη ηίπνηε. 
 
Απηή ε δνπιεηά ζα κείλεη ζηε κέζε. ηηο 31/12/2014 δελ ζα έρεη ειεγρζεί θαλέλαο 
Πξσζππνπξγόο, θαλέλαο Τπνπξγόο, θαλέλα πξόζσπν από όια απηά ηα νπνία πξέπεη λα 
ειεγρζνύλ είηε γηα λα απνθαιπθζεί όηη δελ εθηέιεζαλ ζσζηά ην θαζήθνλ ηνπο είηε γηα λα 
απνδνζεί ν πνιηηηθόο θόζκνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαζαξόο.  
 
Όια απηά ηα θαηαξγείηε ζην όλνκα δήζελ ηεο απζηεξνπνίεζεο ησλ πνηλώλ θαη ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ ηξόηθα. Πάξηε ην πίζσ. 
 
Απηό είλαη όλεηδνο γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηε Γεκνθξαηία ζηελ Διιάδα!” 
 
 
 

ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
6/8/2014 


