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Για τον κ. Τπουργό Οικονομικών 
 
 
 

Θέμα : Τποςτελέχωςη τησ Επιτροπήσ για την καταπολέμηςη τησ νομιμοποίηςησ 
χρήματοσ από παράνομεσ οικονομικέσ δραςτηριότητεσ 
 
 
 

Η επιτροπό για την καταπολϋμηςη τησ νομιμοπούηςησ από παρϊνομεσ 
οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ ("ξϋπλυμα χρόματοσ") εύναι ςτην ςημερινό εποχό και 
οικονομικό ςυγκυρύα απαραύτητο ςυμπλόρωμα κϊθε προςπϊθειασ εξυγύανςησ τησ 
οικονομύασ και καθιϋρωςησ ςτην χώρα κλύματοσ κρϊτουσ δικαύου και οικονομικόσ 
διαφϊνειασ.  

Αυτό δεν εύναι μύα εθνικό προτεραιότητα και μόνον αλλϊ παρϊλληλα και 
ευρωπαώκό και διεθνόσ δϋςμευςη τησ χώρασ που απορρϋει από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ και 
το ευρωπαώκό δύκαιο.         
 ε αντύθεςη με τισ διεθνεύσ υποχρεώςεισ τησ χώρασ, η ελληνικό διούκηςη και 
ειδικώσ το υπουργεύο οικονομικών, δεν ϋχει λϊβει τα απαραύτητα ΜΕΣΡΑ για μια 
αξιοπρεπό και αξιόπιςτη ςτελϋχωςη τησ υπηρεςύασ εκεύνησ, με αποτϋλεςμα η τελευταύα 
υπό την ςημερινό τησ υποδομό να καλεύται να εκπληρώςει ϋργο πρακτικϊ 
ανυπϋρβλητο. Σούτο δε φημολογεύται ότι ςυμβαύνει εν αντιθϋςει με ϊλλεσ υπηρεςύεσ 
και κλϊδουσ τησ δημόςιασ διούκηςησ οι οπούεσ ϋχουν ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ 
τουσ και καλύψει προσ την Επιτροπό τισ ανϊγκεσ υποδομόσ που αφορούν αυτϋσ.  
  Ωσ αποτϋλεςμα τησ υποςτελεχώςεωσ, τα ςημερινϊ ςτελϋχη τησ, παρϊ τισ 
προςπϊθειϋσ τουσ λόγω υψηλού φόρτου τελικώσ ευρύςκονται ςε αδυναμύα να 
ανταποκριθούν ςε αλλεπϊλληλεσ εντολϋσ ελϋγχου πολλϋσ από τισ οπούεσ προϋρχονται 
από την ύδια την κυβϋρνηςη.         
 Ωσ τραγικό αποτϋλεςμα τούτου, φημολογούνται παραιτόςεισ ςτελεχών τησ 
Επιτροπόσ και τησ ηγεςύασ τησ. Επιςημαύνεται ότι καμύα ϊλλη ευρωπαώκό χώρα δεν 
εμφανύζει ςτην αντύςτοιχη υπηρεςύα τησ τα προβλόματα που αντιμετωπύζει η ελληνικό 
υπηρεςύα καταπολϋμηςησ του "ξεπλύματοσ χρόματοσ".      
 
Κατόπιν αυτού, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε να μασ ενημερώςετε :  
 
1.Να ενημερώςετε το ώμα εϊν ϋχετε γύνει δϋκτησ ςχετικών προσ τούτο διαβημϊτων  
και πούα η αντιμετώπιςη αυτών. 
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2.Να μασ ενημερώςετε για τα μϋτρα που ελϊβατε ό πρόκειται να λϊβετε για να  
αντιμετωπύςετε το πρόβλημα αυτό. 
 
3.Πληροφορύεσ επιβεβαιωθεύςεσ, φϋρουν το Χρηματιςτόριο Αθηνών να ϋχει γύνει  
αποδϋκτησ διαβημϊτων δυςφορύασ μελών εξ αποςτϊςεωσ (δηλαδό ςυναλλαςςομϋνων 
με αυτό οικονομικών και χρηματιςτηριακών παραγόντων) ςχετικώσ με την 
ςχεδιαζόμενη μεύωςη του ωραρύου ςυναλλαγών.      
 
 
 
 

Αθήνα, 01/07/2010 
 

Ο Ερωτών Βουλευτήσ 

 
Αθανάςιοσ Γιαννόπουλοσ 

 


