Μύκονος

Σκάνδαλα εκατομμυρίων στη Μύκονο

Αλλεπάλληλες αποκαλύψεις διαφθοράς: μετά τις πολεοδομικές παρανομίες και τα
ανείσπρακτα πρόστιμα, τώρα υπεξαίρεση εκατομμυρίων από τα έσοδα του δήμου

Της Έλλης Ισμαηλίδου

Μια απόφαση του νομάρχη Κυκλάδων κ. Δημήτρη Μπάιλα αναστάτωσε την πολιτική ζωή της
Μυκόνου τον Ιούλιο του 2009. Η κυρία Σοφία Θεολογίτου, νομαρχιακή σύμβουλος, υπεύθυνη
για τους υγειονομικούς ελέγχους στα μπαρ, στα κλαμπ και στα εστιατόρια της Μυκόνου,
αποφασίστηκε να αλλάξει τόπο εργασίας διχάζοντας την τοπική κοινή γνώμη. Κατά την
επίσημη αιτιολογία, η ίδια είχε ζητήσει οικειοθελώς τη μετακίνησή της σε νέα περιοχή
ευθύνης στη Σύρο, ωστόσο οι συζητήσεις στο νησί επέμεναν ότι τα πράγματα ήταν
διαφορετικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τους προηγούμενους μήνες πριν από τη
μετακίνησή της η κυρία Θεολογίτου είχε υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Μυκόνου μια σειρά αναφορές όχι υγειονομικού αλλά... πολεοδομικού ενδιαφέροντος! Σε
αυτές κατέγραφε πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης, τα οποία η
ίδια επιθεώρησε στο πλαίσιο υγειονομικών ελέγχων, ανακαλύπτοντας επεκτάσεις
δραστηριότητας σε περιοχές που δεν καλύπτονταν από την οικοδομική τους άδεια,
κατάληψη της παραλίας, ακόμη και αυθαίρετα υπαίθρια μπαρ. Παρανομίες που «μύριζαν
χρήμα με ουρά», όπως λέει τοπικός παράγοντας.

Φουντώνουν οι φήμες

Η υπόθεση πήρε τη νόμιμη οδό, αφού η κυρία Θεολογίτου κατέθεσε τις εκθέσεις της στον
Δήμο Μυκόνου με κοινοποίηση στην Πολεοδομία Σύρου. Η ίδια, μετά την απόφαση του
νομάρχη, αφού υπηρέτησε για ένα διάστημα στη Σύρο, έλαβε τη θέση της γενικής
γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία διορίστηκε από την κυβέρνηση. Ενα
έγγραφο όμως της Πολεοδομίας Σύρου (στην αρμοδιότητα της οποίας εντάσσονται η
Μύκονος, η Τζια και η Κύθνος) έμελλε να φανερώσει στα τέλη του 2009 ότι κάποιες φορές
όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η επιστολή εστάλη στον γενικό επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή, κατόπιν αιτήματός του για τις ανάγκες ειδικής
έρευνας, και περιείχε λεπτομερή στοιχεία για τις αποφάσεις κατεδάφισης και τα πρόστιμα
που επέβαλε η Πολεοδομία Σύρου το διάστημα 2007-2008. Το έτος 2007 από τα πρόστιμα
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συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν, μόλις οι... 124.000 ευρώ βεβαιώθηκαν με
αποστολή των καταλόγων στις αρμόδιες ΔΟΥ. Αντίστοιχα, το 2008 από τα επιβληθέντα
πρόστιμα ύψους 650.000 ευρώ δεν είχε βεβαιωθεί ούτε ένα ευρώ ως τον Οκτώβριο του 2009.
Μάλιστα, σε τηλεφωνικό ερώτημα συνεργατών του κ. Ρακιντζή για την ανεξήγητη αδράνεια
καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2008, η απάντηση της Πολεοδομίας ήταν ότι η αρμόδια υπάλληλος
βρισκόταν σε άδεια επί ενάμιση χρόνο και δεν υπήρχε κανένας να την αντικαταστήσει! Την
ίδια στιγμή, το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι για τη διετία 2007-2008 δεν εκτελέστηκε καμία
απολύτως απόφαση κατεδάφισης. Και οι φήμες για ιπτάμενα εκατομμύρια συνέχιζαν να
φουντώνουν...

Διαφθορά και «αδιάφθοροι»

Μερικούς μήνες μετά ακολούθησαν νέες αποκαλύψεις. Τον Απρίλιο του 2010, κατόπιν
διαδοχικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών του υπουργείου
Εσωτερικών και τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αποκαλύφθηκαν στοιχεία που
ενοχοποιούσαν τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή της Πολεοδομίας για παραβάσεις
φορολογικού χαρακτήρα. Από τους ελέγχους βρέθηκε ότι ο μεν διευθυντής διατηρούσε στον
λογαριασμό του ποσό που ξεπερνούσε τις 600.000 ευρώ, ο δε υποδιευθυντής το 1,5 εκατ.
ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με βάση το «πόθεν έσχες» τους, όπως
σημειώνουν υψηλόβαθμοι παράγοντες της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης. Λίγο
αργότερα οι δύο υπάλληλοι απολύθηκαν με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου της
Νομαρχίας, κατόπιν εισηγήσεως του ίδιου του νομάρχη κ. Μπάιλα, ενώ η υπόθεση
παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω εξέταση.

Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2010, πόρισμα της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΕΛ.ΑΣ. (των λεγόμενων «αδιάφθορων») έκανε λόγο για πιθανή εμπλοκή ακόμη και
αστυνομικών των Κυκλάδων σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο και στη Σύρο. Οπως
αποκάλυψε «Το Βήμα» στις 20 Μαΐου, το εν λόγω πόρισμα που εστάλη στη Δικαιοσύνη
μιλούσε για γενικευμένη πρακτική των υπαλλήλων της Πολεοδομίας να επιβάλλουν
πρόστιμα και στη συνέχεια να μην τα βεβαιώνουν μέσω αποστολής στην αρμόδια ΔΟΥ, με
αποτέλεσμα αυτά να μην εισπράττονται ποτέ.

«ΝΤΟΜΙΝΟ» ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
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Τα δημοτικά τέλη στις τσέπες υπαλλήλων

Υστερα από μια επεισοδιακή άνοιξη και ενώ η πολιτική ζωή της Μυκόνου έβαινε προς
καλοκαιρινή «νηνεμία», ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο με αδιευκρίνιστες πτυχές,αυτή τη
φορά στον Δήμο Μυκόνου,έκανε την εμφάνισή του για να συγκλονίσει τον δημόσιο βίο,
απειλώντας να συμπαρασύρει πολιτικά πρόσωπα του νησιού,λίγους μήνες πριν από τις
δημοτικές εκλογές.

Ολα ξεκίνησαν όταν ξενοδόχος κλήθηκε να πληρώσει χρηματικό ποσό ως τέλος
παρεπιδημούντων (2% επί των ακαθαρίστων εσόδων), το οποίο ωστόσο είχε ήδη πληρώσει!
Ο ξενοδόχος υπέβαλε καταγγελία και το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.Ο έλεγχος που
διεξήγαγε μεικτό κλιμάκιο από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε ότι το
φαινόμενο κάθε άλλο παρά μεμονωμένο ήταν.Σύμφωνα με την κατηγορία, οι υπάλληλοι της
οικονομικής υπηρεσίας εξέδιδαν συστηματικά πλαστές αποδείξεις και εισέπρατταν για
λογαριασμό τους τα (υποτιθέμενα) δημοτικά έσοδα.

Μετά τη σχετική προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελέας Πρωτοδικών κυρία
ΕφηΣάλμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά τριών υπαλλήλων,οι
οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης μέχρι και 20 ετών για τις κατηγορίες της
πλαστογραφίας,της υπεξαίρεσης από υπάλληλο,της υπεξαγωγής εγγράφων και της
ψευδούς βεβαίωσης.Ταυτόχρονα,δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος ενός
ακόμη υπαλλήλου που φέρεται να είχε μικρότερη εμπλοκή στο δίκτυο. Σε βάρος και των
τεσσάρων υπαλλήλων,παράλληλα,έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,ώστε να
μην «εξανεμισθεί» η περιουσία τους όσο εξετάζεται ακόμη η υπόθεση.

Το νέο σκάνδαλο λειτούργησε ως έναυσμα για ένα «ντόμινο» εισαγγελικών ερευνών
σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και
ειδικότερα στην είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων από τα ξενοδοχεία και τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια του νησιού.Ειδικό βάρος άλλωστε έχουν οι πιθανές πλημμέλειες
των καταλόγων μεταξύ 2002 και 2004,καθώς τα ποσά που δεν έχουν βεβαιωθεί έχουν πλέον
παραγραφεί, προκαλώντας υψηλές και κυρίως μη αναστρέψιμες ζημιές στα οικονομικά του
δήμου. Παράλληλα, ανακαλύφθηκε ότι οι κατάλογοι συντάσσονταν όχι σε ετήσια βάση, ως
ώφειλαν, αλλά...κάθε πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής εικόνα για το
μέγεθος των οφειλών, την ταυτότητα των οφειλετών, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος της ζημιάς του δήμου σε 3 εκατ. ευρώ.
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Κρίσιμο παραμένει το ερώτημα για το ενδεχόμενο εμπλοκής πολιτικών προσώπων του
νησιού στην κακοδιοίκηση των οικονομικών, τουλάχιστον λόγω πλημμελούς εποπτείας.

Κυριακή 22 Αυγούστου 2010

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&amp;ct=32&amp;artId=3497
41&amp;dt=22/08/2010#ixzz0yB4in75B
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