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Αθήνα, 1η Απριλίου 2019 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:1) Τον Υπουργό Οικονοµικών  

2) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων 

Θέµα: «Κίνδυνος Καθυστέρησης στη Διερεύνηση της Υπόθεσης ELFE από 
την Αρχή για το Ξέπλυµα Μαύρου Χρήµατος» 

Η παραίτηση του προϊσταµένου του τµήµατος Ερευνών της Α’ Μονάδας της 
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 
Δραστηριότητες λόγω αιφνίδιας αποµάκρυνσης από τα καθήκοντα του και 
συνακόλουθης τοποθέτησης του σε αναντίστοιχη θέση αποτελεί σοβαρό 
ζήτηµα που χρήζει διευκρινήσεων. Και τούτο διότι ο παραιτηθείς 
προϊστάµενος χειριζόταν υποθέσεις που απασχολούν την ποινική 
δικαιοσύνη, τις ελληνικές ανακριτικές αρχές και την Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου.  

Πρόκειται για την υπόθεση της εταιρείας Λιπασµάτων  ELFE-Λαυρεντιάδη, 
καθώς και την υπόθεση πορίσµατος Τραπέζης της Ελλάδος για 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρηµάτων 
από την αλλοδαπή για τις οποίες ο παραιτηθείς πρώην προϊστάµενος του 
τµήµατος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής κατέληξε σε συγκεκριµένα 
πορίσµατα. Σύµφωνα µε την επιστολή παραίτησης που δηµοσίευσε κατά 
αποκλειστικότητα η Κυριακάτικη έκδοση της εφηµερίδας «Ελεύθερος 
Τύπος», το ανώτατο στέλεχος της Αρχής έχει ήδη παραδώσει στην 
επικεφαλής της Αρχής το πόρισµα για την εταιρία λιπασµάτων ELFE, το 



οποίο όµως δεν έχει διαβιβαστεί στην ολοµέλεια προκειµένου να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες διερεύνησης για το σύνολο των εµπλεκοµένων.  

Συγκεκριµένα, όπως επισηµαίνει σε σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
«Καθηµερινή» στις 30/3/2019, ο πρώην προϊστάµενος του Τµήµατος 
Ερευνών της Α΄ Μονάδας της Αρχής ερευνούσε τις σχέσεις της εταιρείας 
Φωσφορικών Λιπασµάτων ELFE του οµίλου Λαυρεντιάδη µε υπεράκτιες 
εταιρείες και λογαριασµούς στην Κύπρο αλλά και τράπεζες της Ευρώπης και 
της Ασίας, καθώς και λογαριασµούς που αφορούν πρώην συνεργάτη 
υπουργού. 

Επειδή η µετακίνηση του ανώτατου στελέχους της Αρχής έγινε εν µέσω 
διερεύνησης σηµαντικών υποθέσεων που χειρίζονταν ο ίδιος προσωπικά 
δηµιουργώντας ερωτήµατα ως προς τον χρόνο και την αναγκαιότητα της εν 
λόγω µετακίνησης,  

Επειδή οι διαδικασίες διερεύνησης από την Αρχή Καταπολέµησης της 
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες των ανωτέρω 
υποθέσεων δεν πρέπει να καθυστερήσουν καθώς απασχολούν την ποινική 
δικαιοσύνη και τις ανακριτικές αρχές της χώρας µας, 

Επειδή πρώτιστο µέληµα οφείλει να αποτελέσει η προστασία µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο των συµφερόντων του ελληνικού Δηµοσίου, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

-Για ποιο λόγο µετακινήθηκε ο πρώην προϊστάµενος του τµήµατος Ερευνών 
της Α’ Μονάδας της Αρχής στην µονάδα χρηµατοοικονοµικών κυρώσεων ως 
απλός υπάλληλος τη στιγµή που ο ίδιος είχε αξιολογηθεί στις αρχές του 2019 
ως άριστος στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που χειρίζονταν;  

- Για ποιο λόγο το υπηρεσιακό πόρισµα για την εταιρία λιπασµάτων ELFE-
Λαυρεντιάδη που έχει ήδη παραδοθεί στην επικεφαλής της Αρχής δεν έχει 
διαβιβαστεί στην Ολοµέλεια προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
διερεύνησης για το σύνολο των εµπλεκοµένων; 

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αποτρέψετε την πιθανότητα χρονικής 
καθυστέρησης που δύναται να φέρει η αλλαγή χειριστή στη διερεύνηση των 
υποθέσεων που αφορούν όχι µόνο την εταιρεία Λιπασµάτων  ELFE-
Λαυρεντιάδη, αλλά και το πόρισµα Τραπέζης της Ελλάδος για 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, αγοραπωλησίες ακινήτων και εισροή χρηµάτων 
από την αλλοδαπή;  

   Ο ερωτών βουλευτής 
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