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Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση περί των δηλώσεων πόθεν έσχες, ποινικές διώξεις κτλ. έτους 2012»

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,

Σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2012 για τις οποίες
βρίσκονται κατηγορούμενοι πάνω από 1.500 εργαζόμενοι από τις Φυλακές, σας
ενημερώνουμε ότι κατόπιν του υπ’ αριθμόν 144/24-8-2017 εγγράφου της Ομοσπονδίας μας
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λάβαμε σήμερα την συνημμένη
απάντηση (υπ’ αριθμόν 62878/30-8-2017), σύμφωνα με την οποία από τα αρχεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης «δεν προκύπτει διαβίβαση εγγράφου σχετικά με την υποχρέωση
περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων – πόθεν
έσχες του έτους 2012…».
Σημειώνουμε ότι η υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική
από τον Νόμο, ανεξαρτήτως του εγγράφου ή της διαβίβασης από το Υπουργείο. Ωστόσο, το
γεγονός της μη ενημέρωσης – διαβίβασης από το Υπουργείο ίσως να εξηγεί εν μέρει τον
μεγάλο αριθμό συναδέλφων που βρίσκονται κατηγορούμενοι για την μη υποβολή.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο στην
Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες κτλ., όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
Διαπιστώσαμε ότι η μεταφορά και αλλαγή των αρμοδιοτήτων και των αρχείων μεταξύ των
δύο υπηρεσιών ήταν κατά τη γνώμη μας προβληματική. Ενδεικτικό είναι ότι πρόσφατα
«βρέθηκαν» και άλλες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 και οι οποίες
διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελίες.
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Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι στιγμής στη διάθεση της Ομοσπονδίας μας
βρίσκονται οι κάτωθι αθωωτικές αποφάσεις συναδέλφων από τις Φυλακές Κασσάνδρας και
Νεάπολης.
- Υπ’ αριθμόν 1323/2017, 1321/2017, 1320/2017, 1319/2017, 1318/2017 του
Μονομελούς Πλημ/κείου Πολυγύρου και
- Υπ’ αριθμόν 530/2017 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου
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