9 Απριλίου 2010

Στη φάκα του «πόθεν έσχες» δύο υπάλληλοι της Πολεοδομίας Σύρου

Ντόμινο αποκαλύψεων!

Ασύλληπτα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, μετοχές και πολυτελή αυτοκίνητα
που βρέθηκαν στην κυριότητά τους, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις του τηλεοπτικού καναλιού Mega, σχετικά με τα έργα και
τις ημέρες δύο υπαλλήλων της Πολεοδομίας Σύρου, οι οποίοι φέρονται να έχουν στην
κυριότητά τους αδικαιολόγητα υψηλά περιουσιακά στοιχεία.

Αν και το ρεπορτάζ του Mega «φωτογράφισε» την Πολεοδομία Σύρου, κάνοντας λόγο για ...
«Πολεοδομία νησιωτικής περιοχής» που έχει στη δικαιοδοσία της «φημισμένα νησιά του
Αιγαίου με πολλές βίλλες», n Κοινή Γνώμη επικοινώνησε χθες με τον αντινομάρχη
Κυκλάδων κ. Ν. Γρυπάρη, επιβεβαιώνοντας ότι οι καταγγελίες όντως, αφορούν σε δύο
υπαλλήλους της Πολεοδομίας Σύρου.

Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι ήδη αντιμέτωποι με τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,
αφού κατά τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» τους δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τις
υπέρογκες καταθέσεις (συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ) που διατηρούσαν
σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως επίσης δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν
και ορισμένα διόλου ευκαταφρόνητα στοιχεία της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους.

Πλήρης επιβεβαίωση σχετικού ρεπορτάζ της «Κοινής Γνώμης». που είχε δει το φως της
δημοσιότητας πριν από ένα χρόνο.
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Ντόμινο αποκαλύψεων με φόντο την Πολεοδομία Σύρου

Πολεοδόμοι - Μεγιστάνες

Ασύλληπτα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, μετοχές και πολυτελή
αυτοκίνητα «καίνε δύο υπαλλήλους»

Του Θάνου Καψάλη

Σάλο προκάλεσε στην κοινωνία των Κυκλάδων το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού
Mega, σχετικά με τη δίωξη δύο υπαλλήλων της Πολεοδομίας Σύρου, οι οποίοι φέρονται να
έχουν στην κυριότητά τους αδικαιολόγητα υψηλά περιουσιακά στοιχεία.

Ο λόγος που το ρεπορτάζ του Mega προκάλεσε τόσο μεγάλο πάταγο στις Κυκλάδες, ήταν
γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε. «φωτογράφισε» πλήρως την Πολεοδομία
Σύρου, για την οποίο η εφημερίδα είχε αποκαλύψει στο παρελθόν τουλάχιστον μία
περίπτωση, που προχθές είδε το φως της δημοσιότητας και σια ρεπορτάζ του καναλιού.

Ωστόσο, η πλήρης επιβεβαίωση ότι το ρεπορτάζ του μεγάλου καναλιού αφορούσε τη Σύρο
και όχι οποιαδήποτε άλλη νησιωτική Πολεοδομία, ήρθε χθες, όταν η «Koινή Γνώμη»
επικοινώνησε τηλεφωνικά για το θέμα με τον αντινομάρχη Κυκλάδων, κ. Νικήτα Γρυπάρη.

Πρόκειται για δύο ανώτερους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι ήδη αντιμέτωποι με τις
ευαγγελικές και ανακριτικές αρχές, αφού κατά τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» τους δεν
μπόρεσαν να δικαιολογήσουν τις υπέρογκες καταθέσεις που διατηρούσαν σε διάφορους
τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως επίσης δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν και ορισμένα διόλου ευκαταφρόνητα - στοιχεία της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους.
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Λογαριασμοί που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ!

Όπως μετέδωσε χαρακτηριστικά το Mega στο κεντρικό δελτίο της Τετάρτης με την Όλγα
Τρέμη, οι έλεγχοι που διενεργηθήκαν στα «πόθεν έσχες» των δύο υπαλλήλων από το Σώμα
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, έφεραν στο φως διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς,
που ξεπερνούν στο σύνολό τους τα 2.000.000 ευρώ!

Όσον αφορά τον πρώτο ανώτερο υπάλληλο, το ρεπορτάζ του καναλιού τον θέλει να έχει
στην κυριότητά του 6 ακίνητα, 15 παχυλούς λογαριασμούς σε τράπεζες που ξεπερνούν τις
600.000 ευρώ, μετοχές αξίας 370.000 ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια, ένα αυτοκίνητο αξίας
41.000 ευρώ και 35 στρέμματα γης σε παραλιακή περιοχή νησιού.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, μετά την υποβολή του «πόθεν έσχες» του, ο εν λόγω
υπάλληλος κλήθηκε από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης του υπουργείου
Εσωτερικών, να εξηγήσει πού βρήκε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Κάπου εκεί ήταν που άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση ...

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «Κοινή Γνώμη» είχε αναδείξει πρώτη το θέμα περίπου έναν
χρόνο πριν, με αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο άρθρο της που δημοσιεύτηκε σιο φύλλο της
15ης Μαΐου του 2009.

Τα εμβάσματα από εργολάβους και ιδιώτες

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι οποίες μεταδόθηκαν και στο προχθεσινό ρεπορτάζ
του Mega, κάτι το οποίο προκάλεσε εντύπωση στους «αδιάφθορους» του Σώματος
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Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, ήταν το ότι σε πέντε
από τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου υπαλλήλου, έμπαιναν εμβάσματα από ιδιώτες
και εργολάβους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα συγκεκριμένα εμβάσματα, ο
υπάλληλος της Πολεοδομίας ισχυρίστηκε ότι πληρωνόταν εκτός υπηρεσίας για συμβουλές
σε μελέτες οικοδομικών αδειών.

Από τον έλεγχο που έγινε δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει όλα το ποσά και έτσι οι
Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν με πόρισμά τους, ότι 609.000

ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι ακάλυπτα και ως εκ τούτου αποτελούν
προϊόν αδιαφανών συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Μετά τα
παραπάνω η υπόθεση παραπέμφθηκε στον ανακριτή προς διερεύνηση.

Υπάλληλος - Μεγιστάνας

Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί όμως η δεύτερη περίπτωση υπαλλήλου (επίσης της
Πολεοδομίας Σύρου), που αν και ο μισθός του από την υπηρεσία ίσα που ξεπερνά τις 2.000
ευρώ μηνιαίως, ο ίδιας φέρεται να διατηρούσε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,
με καταθέσεις ύψους 1.563.000 ευρώ!

Σύμφωνα με το προχθεσινό ρεπορτάζ του Mega, ο εν λόγω υπάλληλος δεν μπόρεσε να
δικαιολογήσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη για ψευδή
δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η υπόθεση να μπει στο μικροσκόπιο ανακριτικής
έρευνας.

Όπως σχολίασε εξάλλου και ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού που παρουσίασε το
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σχετικό ρεπορτάζ, πρόσφατα είχε σταλεί και σχετική εντολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
ώστε στον συγκεκριμένο υπάλληλο να καταλογιστεί πρόστιμο, αντίστοιχο με το ποσό που
αδυνατούσε να δικαιολογήσει.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όπως ανέφερε με δηλώσεις του στην εφημερίδα ο
αντινομάρχης Κυκλάδων κ. Νικήτας Γρυπάρης ερωτηθείς σχετικά, οι δύο υπάλληλοι έχουν
παραπεμφθεί και στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο εντός των προσεχών
ημερών αναμένεται να αποφανθεί για το αν έχουν υποπέσει και σε πειθαρχικά
παραπτώματα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Πηγή: Κοινή Γνώμη Σύρου, 9.4.2010
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