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16 Αυγούστου 2017  

ΓΗ/ΓΠ/711/17    

Προς: 

Κ. Δημήτρη Συλλούρη 

Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων  

Αγαπητέ πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ζητήσω πληροφόρηση σε σχέση με τις δηλώσεις 
περιουσιακών στοιχείων (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) των 56 βουλευτών μετά και τη σχετική 
επιστολή από την Νομική Υπηρεσία. Για παράδειγμα θα ήθελα να ξερω πόσοι βουλευτές 
έχουν καταθέσει –όπως εγώ- νέα δήλωση περιουσιακών στοιχείων όπως μας έχει 
ζητηθεί από την επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Πόσοι συμπλήρωσαν τις υφιστάμενες δηλώσεις τους με τα περιουσιακά στοιχεία των 
συζύγων τους ; Πότε θα δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις ; (μια απλή ανάρτηση των 
δηλώσεων όπως κατατέθηκαν - στοιχεία εκλογών – θα ήταν αρκετή νομίζω) .  

Θα δοθούν τα στοιχεία στον Έφορο Φορολογίας για φορολογικό έλεγχο και αντιστοιχία 
με τις φορολογικές δηλώσεις; Αφορα και τις δηλώσεις των περουςιακων στοιχείων των 
βουλευτών ο πρόσφατος διορισμός τριμερούς επιτροπής απο το υπουργικό συμβούλιο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων των περουσιακών στοιχείων των δημόσια εκτεθειμένων 
προσώπων και κρατικών αξιωματούχων;  

Θα γίνει έλεγχος της κατάστασης των δανείων ; Πόσοι βουλευτές είναι δανειολήπτες και 
έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή τα δάνεια τους βρίσκονται υπό καθεστώς 
αναδιαρθρώσεων ;  

Γιατί για άλλη μια φορά δεν ζητήθηκαν στοιχεία για πιθανές προσωπικές εγγυήσεις 
βουλευτών, σε δάνεια τρίτων ; Με την νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και εκποιήσεων, 
δυστυχώς μεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις – όπως ξέρετε καλά και ο ίδιος γιατί 
δώσατε αγώνα για την απαλλαγή– αναλαμβάνουν και οι εγγυητές.   

Παρά την  αλληλογραφία μου με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Γιαννάκη Ομήρου για το θέμα  αυτό, δεν περιλήφθηκε στις νέες δηλώσεις των 
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περιουσιακών στοιχείων η υποχρέωση των βουλευτών να δηλώνουν αν ειναι εγγυητές 
σε δάνεια τρίτων.  

Δεν διεκδικώ το αλάθητο για αυτά τα θέματα. Απλά ζητώ να υπάρξει προβληματισμός 
επί του πρακτέου.  

Αναμένω την απάντηση σας.  

Με οικολογικούς χαιρετισμούς, 

  

Γιώργος Περδίκης - Πρόεδρος και Βουλευτής 

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 

 
 


