
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

(Άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής) 

Προς τον 

κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(Αρ. Πρωτ. 42/6-8-2012)   

Αντικείμενο: Πίνακας των, διαδοχικώς, κατόχων ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου κατά την τελευταία τετραετία. 

           Στις 2-11-2011 υπέβαλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 133 του 

Κανονισμού της Βουλής, την υπ’ αριθμ. 232/2-11-2011 Αίτηση Κατάθεσης 

Εγγράφων προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών.  Επειδή εντός της, κατά τον 

Κανονισμό της Βουλής, τασσόμενης στη Διοίκηση ειδικής προθεσμίας προς 

απάντηση τα ζητηθέντα έγγραφα δεν μου είχαν κοινοποιηθεί, επανακατέθεσα, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής, την ως 

άνω Αίτηση με τη μορφή Επερώτησης (αρ. πρωτ. 12/12-12-2011).  Ουδέποτε όμως ο 

τότε αρμόδιος Υπουργός δέχθηκε, κατά προφανή παραβίαση του Κανονισμού της 

Βουλής, να προσέλθει στη Βουλή προς συζήτηση της κατά τ’ ανωτέρω 

Επερώτησης.  Στο μεταξύ, και συγκεκριμένα στις 22-12-2011, μου κοινοποιήθηκε, 

προδήλως εκπροθέσμως, το με αρ. πρωτ. 2/75546/0023/7-12-2011 έγγραφο του τότε 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με το οποίο, κατ’ ουσία, ο Υπουργός 

Οικονομικών αρνήθηκε να καταθέσει όλα τα στοιχεία τα οποία είχα ζητήσει με την 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, την οποία προανέφερα. 

          Ενόψει των ανωτέρω και ύστερα από τις πρόσφατες, συναφείς προς την 

παρούσα Αίτηση, δηλώσεις – καταγγελίες του, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, 

εκπροσώπου της Χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ. Παναγιώτη 

Ρουμελιώτη, επανακαταθέτω κατά τη νέα Βουλευτική Περίοδο, επικαιροποιημένη 

καταλλήλως, την αρχική Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, η οποία έχει πλέον ως εξής: 

Προκειμένου να γίνει γνωστή η εξέλιξη της σύνθεσης του δημόσιου χρέους της 

Χώρας κατά την τελευταία τετραετία, καθώς και προκειμένου να διαφανεί αν, σε ποιο 

βαθμό και μέσω ποίων, ενδεχομένως, επιχειρήθηκαν, στον τομέα αυτόν, 

κερδοσκοπικά παίγνια σε βάρος της Εθνικής Οικονομίας (π.χ. Ελληνικών 

Ασφαλιστικών Ταμείων, Ελληνικών Τραπεζών κλπ), ιδίως σε περιόδους λήψης 

εξαιρετικά κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων, 

 ΖΗΤΩ 

          Την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων με τ’ αντίστοιχα στοιχεία: 

  

I.      Πρώτον, αναλυτικό πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ποιοί ήταν, διαδοχικώς, 

οι κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 31/12/2008, στις 31/12/2009, 

στις 30/4/2010, στις 31/12/2010, στις 30/9/2011 και στις 31/12/2011.  Συγκεκριμένα : 

Α.  Ζητώ από τον πίνακα αυτόν και τ’ αντίστοιχα στοιχεία να προκύπτει, σαφώς και 

μ’ εξειδικευμένο τρόπο, η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχαν κατά τις 



περιόδους αυτές τα Ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Ελληνικές Τράπεζες, οι 

Έλληνες ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι Τράπεζες της αλλοδαπής και οι 

Διεθνείς Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες 

χωριστά.  

Β. Ζητώ δε, ειδικώς για της Τράπεζες της αλλοδαπής, η ομαδοποίηση ως προς τις 

συγκεκριμένες, ανωτέρω προσδιοριζόμενες, ημερομηνίες να γίνει με βάση τη χώρα 

της έδρας τους. 

II.   Δεύτερον, αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία 

έκδοσης και λήξης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που προσδιορίζονται στο 

προηγούμενο αίτημά μου.  

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 

Ο αιτών Βουλευτής 

Προκόπης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 


