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Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
Δια τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης 

 
Θέμα : Παραγγελία ελέγχου πιθανής διαφυγής φορολογητέας ύλης  
 

Η οικονομική κρίση και η σοβαρή δίνη εις την οποία έχει περιέλθει η εθνική 
οικονομία, επιβάλλει την συνέγερση όλων των δυνάμεων για την διαφύλαξη και την 
κοινωνικά δίκαια κατανομή του εθνικού πλούτου. Εις το πλαίσιο τούτο, ο έλεγχος και η 
δίωξη της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός κάθε δολίου τεχνάσματος προς υλοποίησή 
της, είναι όχι απλώς πράξεις ηθικά επιβεβλημένες αλλά και νομικά δεσμευτικές για 
όλους και ιδίως για τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

Όπως προκύπτει από διεθνή δημοσιεύματα αλλά και δημοσιεύματα ελληνικών 
εφημερίδων, όπως και από εκπομπές τηλεοπτικές (Φάκελοι – ΣΚΑΪ – βλ. πλήρες 
απομαγνητοφωνημένο κείμενο εκπομπής στο διαδίκτυο www.folders.gr), στοιχεία 
ελλήνων καταθετών χρημάτων σε ελβετικές τράπεζες που ενδεχομένως συνιστούν 
προϊόν φοροδιαφυγής ή και δωροδοκίας ευρίσκονται εις χείρας γαλλικών δικαστικών 
αρχών. 

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Πλασκοβίτης, με 
ζωντανή δήλωσή του στην παραπάνω εκπομπή, δεν φέρεται να έχει δηλώσει σαφώς και 
ρητώς εάν και κατά πόσον έχει ζητηθεί ή αν πρόκειται να ζητηθεί η παράδοση των 
στοιχείων στην Ελλάδα για να γίνει σχετική επεξεργασία τους ώστε να διαφανεί εάν οι 
καταθέσεις εκείνες ελλήνων συνιστούν φορολογικά ή άλλα αδικήματα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε  : 

 
Εάν ασκώντας την σχετική αρμοδιότητα που σας παρέχει η δικονομία έχετε ήδη ζητήσει 
ή προτίθεστε να ζητήσετε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την διενέργεια του 
σχετικού ελέγχου βάσει των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων σύμφωνα με τους 
νόμους και την δικονομία. 
 

Αθήνα, 03/11/2010 
Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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