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ΘΕΜΑ : ΝΟΜΟΣ 20/2011 ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Εντιμοι κυρία και κύριοι,
Αναφορικά με τον πιό πάνω νόμο ο οποίος ξεκάθαρα προβλέπει την χρηματοδότηση
και μη κοινοβουλευτικών κομμάτων και την πρόσφατη αρνητική στάση για την
εφαρμογή αυτής της πρόνοιας του νόμου εκ μέρους της Γενικής Εισαγγελίας, και του
Υπουργείου Εσωτερικών καταγράφουμε θετικά την θέση του Υπουργείου
Οικονομικών που τάσσεται υπέρ της χρηματοδοτήσεως και Γενικού Ελεγκτή που
τάσσεται υπέρ της εφαρμογής όλων των προνοιών του Νόμου και σας αναφέρουμε
τα ακόλουθα:
1. Θεωρούμε την συμπεριφορά της Γενικής Εισαγγελίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών παράνομη και επιζήμια για το Εθνικό συμφέρον διότι αποκλείει
την πιθανότητα πολιτικής ανανέωσης την οποία συστήνει το Ευρωπαικό
Συμβούλιο με τη σύσταση 1516 του 2001. Η μη εφαρμογή του νόμου
εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του κομματικού κατεστημένου που είναι
υπεύθυνο για τα χάλια της χώρας μας.
2. Είμαστε εγγεγραμμένο πολιτικό κόμμα. Το Καταστατικό του Κινήματος
Ανεξάρτητων Πολιτών ΖΥΓΟΣ προβλέπει ( και ως εκ τούτου έχουμε
υιοθετήσει ) πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά μας στοιχεία, τα οποία έχουν
δημοσιευτεί με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε σεντ που έχει εισπραχθεί και
ξοδευτεί. Τα πολιτικά κόμματα που διαμοιράζονται τα έξι περίπου
εκατομμύρια του φορολογούμενου Πολίτη έχουν δημοσιεύσει τα οικονομικά
τους στοιχεία όπως προβλέπει ο νόμος ;

3. H Επιτροπή GRECO έχει υποβάλει οχτώ συγκεκριμένες εισηγήσεις για την
πάταξη της διαφθοράς και την διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία των
κομμάτων για τις οποίες πρέπει να τους υποβληθεί έκθεση προόδου μέχρι τις
31/10. Η επιτροπή GRECO έχει επίσης απαιτήσει την μετάφραση στα
Ελληνικά και δημοσιοποίηση των αναλυτικών εκθέσεων της επιτροπής για
την αναγκαία πληροφόρηση των Πολιτών για θέματα που είναι κρίσιμης
σημασίας για την λειτουργία της Πολιτείας ΤΟΥΣ. Αυτό δεν έχει γίνει
ακόμα από τον Γενικό Εισαγγελέα και πριν εκτεθούμε και πάλι σαν έθνος
ζητούμε από τον Γενικό Ελεγκτή να λάβη τα δέοντα μέτρα και να καταγγείλει
την Γ. Εισαγγελία δημόσια.
4. Ο Νόμος 20/2011 απαγορεύει αυστηρά τις χορηγίες στα πολιτικά κόμματα
από εταιρείες η άτομα που έχουν οποιαδήποτε σχέση με εταιρείες
στοιχημάτων και από ξένες εταιρείες Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ο Γενικός
Ελεγκτής για να ασκήσει τον απαιτούμενο έλεγχο και αν δεν έχει στη διάθεση
του τα πλήρη οικονομικά στοιχεία των κομμάτων γιατί δεν τα απαιτεί ; Γενικά
διερωτόμαστε σε ποιό σημείο σταματούν οι προσπάθειες του Γ.Ε. όταν
πρόκειται για τόσο κρίσιμα θέματα ; Για εμάς όχι πριν καταγγελθούν οι
υπεύθυνοι σε όλα τα ΜΜΕ, διότι ο Γ.Ε.πρέπει να είναι ο προασπιστής
βασικών αρχών της δημοκρατίαςκαι των δικαιωμάτων του Πολίτη.
5. Οπως έχει διαπιστώσει η έρευνα του κινήματος Πολίτες Μπροστά που έχει
δημοσιευτεί στίς 4/7/2012, ως και ο Γενικός Ελεγκτής με την επιστολή του
στη Βουλή στις 5/8/2011, ο νόμος 20/2011 περιέχει πολλές ασάφειες, κενά
και νεφελώδεις όρους με αποτέλεσμα ο νόμος να μην είναι αποτελεσματικός.
Θεωρούμε ότι οι νομικές ικανότητες των κομμάτων δεν είναι δυνατόν να είναι
τόσο χαμηλού επιπέδου και ότι τα κόμματα μετά από μελέτες 7 χρόνων
σκόπιμα ψήφισαν ένα νόμο που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις
ανεξέλεγκτες οικονομικές τους δραστηριότητες. Αυτή η κατάσταση είναι
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ και σας καλούμε να λάβετε αμέσως όλα τα
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.
Ελπίζουμε να λάβουμε σύντομα τις απαντήσεις σας και θα είμαστε σε συνεχή
επικοινωνία μαζί σας γι’ αυτό το σκοπό. Δηλώνουμε επίσης την απόφαση μας για
τη λήψη ΟΛΩΝ των ενδεδειγμένων μέτρων σε συνδυασμό με τις ενέργειες άλλων
ανεξάρτητων πολιτών και οργανώσεων μέχρι την ικανοποιητική επίλυση αυτών
των ζητημάτων με την εφαρμογή του Νόμου.
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