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κ. Γιαννάκη Ομήρου 
Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων  

 
4 Ιουνίου 2015 

 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 
Λυπούμαι που επανέρχομαι στο θέμα της λίστας των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
βουλευτών, αλλά δυστυχώς το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα πρόσφατα, μετά από 
τις έρευνες της Αστυνομίας στην Κεντρική Τράπεζα για διερεύνηση καταγγελιών 
βουλευτή κατά της Κεντρικής Τράπεζας για τη διαρροή της λίστας αυτής στα ΜΜΕ.  
 
Θυμάστε ότι ενώ είχατε κατ’ αρχήν αποφασίσει να ζητήσετε όπως οι βουλευτές σας 
καταθέσουν στοιχεία που αφορούν δάνεια σε πιστωτικά ιδρύματα (και ιδιαίτερα αυτά 
που είναι μη εξυπηρετούμενα), στη συνέχεια αποστάληκε επιστολή στους βουλευτές 
όπου δινόταν η δυνατότητα (εναλλακτικά) να παραπέμπουν στη δήλωση τους για 
λεγόμενο «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» (Νόμος 49(Ι) άρθρο 4 και 269(Ι) του 2004). 
 
Είχα διαφωνήσει με επιστολή μου σ’ αυτήν την απόφαση σας επισυνάπτοντας και τη 
δική μου δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, προκειμένου να αποδείξω ότι δεν είναι αρκετή η 
παραπομπή στη δήλωση αυτή αφού τα ζητούμενα σ’ αυτή στοιχεία είναι ελλιπή (και 
καθόλου δηλωτικά της παρούσας κατάστασης του δανείου).  
 
Ζητούσα επίσης (και ακόμη ζητώ) όπως δοθούν τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα 
(μετά από έγκριση των βουλευτών – όσοι αρνηθούν να εξαιρεθούν) και επιπλέον να 
δοθούν τα στοιχεία των δηλώσεων του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στον Έφορο Φορολογίας για 
φορολογικό έλεγχο (επιστολή μου ημερομηνίας 31/3/2015).    
 
Με είχατε παραπέμψει  στη συνεδρίαση των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων 
και των εκπροσώπων των μονοεδρικών κομμάτων. Για να το κάνω αυτό πρέπει πρώτα 
να με πληροφορήσετε εάν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των στοιχείων από τους 56 
βουλευτές.  
 
Παρακαλώ λοιπόν όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των στοιχείων για τις δανειακές 
υποχρεώσεις και των 56 βουλευτών όπως με ενημερώσετε, για να θέσω το θέμα 
ενώπιον της σύσκεψης των αρχηγών, όπου και ελπίζω να παρθεί η κατάλληλη απόφαση.  
 
Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.  
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Με οικολογικούς χαιρετισμούς, 
 
 
Γιώργος Περδίκης  
Πρόεδρος 
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών  


