
Λεωφ. Αθαλάσσας 169, Γραφείο 301, 2015 Στρόβολος 
Τ.Θ.: 29682, 1722 Λευκωσία 

Τηλ.: 22518787                Φαξ: 22512710 

169 Athalassa Ave., Office 301, 2015 Strovolos 
P.O.Box: 29682, 1722 Nicosia 

Tel.: 22518787                Fax: 22512710 

E-mail:  greenparty@cytanet.com.cy  Web page:  www.cyprusgreens.org  

 

31 Μαρτίου 2015 

 

ΧΛ/ΓΠ/258/15 
 
Προς: 
κ. Γιαννάκη Ομήρου 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 
 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

 

Σε συνέχεια της επιστολής σας ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015 αναφορικά με την 

εφαρμογή του Κανονισμού 44  της Βουλής των Αντιπροσώπων, σας ενημερώνω ότι δεν 

έχω καμία δανειακή υποχρέωση στο όνομά μου. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και από 

την τελευταία δήλωση μου για το «πόθεν έσχες». 

 

Όμως με όλο το σεβασμό κύριε πρόεδρε, όπως σας έχω πει και τηλεφωνικά, θεωρώ ότι 

έχετε υπαναχωρήσει από την αρχική σας τοποθέτηση (επισυνάπτω το ανακοινωθέν της 

Βουλής ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2015, τις δηλώσεις σας ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2015 

και την επιστολή σας ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2015). Διερωτώμαι γιατί έγινε αυτό. 

Διερωτώμαι γιατί έγινε αυτή η προσθήκη που αφορά την αναφορά στη δήλωση «πόθεν 

έσχες». Η κατάθεση του «πόθεν έσχες» δεν μπορεί να καλύπτει το θέμα που προέκυψε 

με τους βουλευτές που φέρονται να έχουν (κατά την «αναξιόπιστη» λίστα της Τράπεζας 

Κύπρου) μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Κατά την άποψή μου έπρεπε να καταθέσουν όλοι - 

όπως αρχικά αποφασίσατε - τις πληροφορίες περί δανείων, μαζί και πληροφορίες για την 

παρούσα κατάσταση εξυπηρέτησης των δανείων (που δεν αναφέρεται στην αίτηση για 

το ούτω καλούμενο «πόθεν έσχες»).  Η «συμπληρωματική» παραπομπή στα στοιχεία 

αυτής της δήλωσης είναι μία παραπλανητική και ανεπαρκής κίνηση, η οποία δεν 

κατανοώ γιατί έγινε. 

 

Δεδομένων μάλιστα των συνθηκών θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία να ζητήσετε την άδεια 

από τους βουλευτές να δώσετε αυτές τις δηλώσεις (το υποτιθέμενο «Πόθεν Έσχες»)  

στη δημοσιότητα (μέσω της ιστοσελίδας της Βουλής των Αντιπροσώπων).  

 

Επίσης τέλος πιστεύω ότι, θα έπρεπε να δοθούν τα στοιχεία αυτά στον Έφορο 

Φορολογίας για τον απαιτούμενο φορολογικό έλεγχο.  

 

Δεν κατανοώ ποια είναι σήμερα η χρησιμότητα αυτών των δηλώσεων όταν μένουν 

κλειδωμένες στο συρτάρι της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
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Αναμένω ότι θα έχω απάντηση στα πιο πάνω το συντομότερο. 

 

Με οικολογικούς χαιρετισμούς, 

  

 

 

Γιώργος Περδίκης 

Πρόεδρος και Βουλευτής 

Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

  

 

Υ.Γ: Εν όψει της συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αφερεγγυότητα και τους εγγυητές 

δανείων δηλώνω ότι είμαι εγγυητής σε δάνειο της εταιρείας IO Cosmetics Ltd στην ΣΠΕ 

Στροβόλου Λτδ. 

 


