2 Μαΐου 2010

Κράτος ανομίας Σύρου - Μυκόνου

Με εμπλοκή αρμοδίων

Μια γέφυρα πολεοδομικών ανομιών είχε στηθεί σε Μύκονο και Σύρο, όπως δείχνουν τα
στοιχεία έρευνας που διενεργεί κλιμάκιο των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Συγκάλυψη αυθαιρεσιών, ανείσπρακτα πρόστιμα και «φουσκωμένοι» τραπεζικοί
λογαριασμοί αρμοδίων, συνθέτουν κομμάτια του παζλ που εκτιμάται ότι θα συμπληρωθεί με
άσκηση ποινικών διώξεων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα συγκάλυψης αυθαιρέτων

Από μικροσκόπιο η Πολεοδομία Σύρου και η Αστυνομία Μυκόνου – Αναμένονται
διώξεις

Του απεσταλμένου μας Γιώργου Λιάλιου

Μεγάλη πολυεπίπεδη έρευνα, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, βρίσκεται σε εξέλιξη στην
Πολεοδομία Σύρου, αλλά και την Αστυνομία της Μυκόνου. Στελέχη της υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκαν προ ημερών τη Μύκονο και τη Σύρο όπου
ερεύνησαν διεξοδικά την Πολεοδομία, αναζητώντας στοιχεία που καταδεικνύουν εμπλοκή
δημοσίων υπαλλήλων σε κύκλωμα συγκάλυψης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Οι
«υψηλότατες» τραπεζικές καταθέσεις που βρέθηκαν να έχουν ορισμένοι από τους
ελεγχόμενους μπήκαν στο στόχαστρο, και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η Πολεοδομία Σύρου
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δεν είχε βεβαιώσει πολεοδομικά πρόστιμα, ύψους 2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να μην
εισπραχθούν ποτέ. Η έρευνα ιευρύνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο
προσεχές διάστημα θα απαγγελθούν ποινικές διώξεις. Ολα ξεκίνησαν από μια ανώνυμη
καταγγελία που αφορούσε έναν αστυνομικό του Α.Τ. Μυκόνου. Σύμφωνα με την καταγγελία,
ο αστυνομικός συγκάλυπτε πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην
υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ξεκίνησε έρευνα στο συγκεκριμένο αστυνομικό
τμήμα για το θέμα της εποπτείας αυθαιρέτων στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα
κατέδειξε ότι ορισμένοι από τους αστυνομικούς στη Μύκονο «έκαναν τα στραβά μάτια»,
κωλυσιεργώντας στη διερεύνηση καταγγελιών.

Η έρευνα οδήγησε στην Πολεοδομία Σύρου, προκειμένου να αναζητηθούν οι φάκελοι των
οικοδομικών αδειών για τις κατοικίες των ελεγχομένων και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλους
τους υπαλλήλους της Πολεοδομίας, καθώς (σύμφωνα με τον ν. 2713/99) οι Εσωτερικές
Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν ολόκληρο τον δημόσιο τομέα,
όταν διερευνούν καταγγελίες για δωροδοκία, δωροληψία και εκβίαση. Μάλιστα, κλιμάκιο
των Εσωτερικών Υποθέσεων επισκέφθηκε προ ημερών το πολεοδομικό γραφείο, πήρε
έγγραφα και βιβλία, ενώ ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι έχει διαταχθεί με βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το άνοιγμα των τραπεζικών και χρηματιστηριακών τους
λογαριασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι Εσωτερικές Υποθέσεις εντόπισαν «φουσκωμένους»
τραπεζικούς λογαριασμούς, που δεν δικαιολογούνται βέβαια από τις αποδοχές υπαλλήλων
του Δημοσίου. Αυτό που μένει να αποκαλυφθεί είναι αν πρόκειται μόνο για τους
λογαριασμούς του τέως διευθυντή της Πολεοδομίας, κ. Δημήτρη Μπουντούρη και του
υποδιευθυντή κ. Κυριάκου Δικτυόπουλου, τους οποίους ήδη εντόπισε και η έρευνα του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ή έχουν βρεθεί και άλλοι… αδικαιολόγητα
ευκατάστατοι υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, βρέθηκε ότι η Πολεοδομία Σύρου δεν είχε
βεβαιώσει πρόστιμα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για πολεοδομικές παραβάσεις! Εφόσον η
Πολεοδομία δεν βεβαίωσε τα πρόστιμα στις ΔΟΥ όπου κατοικούν οι ιδιοκτήτες των κτιρίων,
τότε αυτά απλούστατα… δεν εισπράχθηκαν ποτέ.

Δεύτερη προκαταρκτική
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Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες. Οταν ολοκληρωθεί η προκαταρτική εξέταση, θα
δοθεί παραγγελία για δεύτερη προκαταρκτική έρευνα (ειδικά για τους υπαλλήλους της
Πολεοδομίας). Και ανάλογα με τα ευρήματά της θα ασκηθούν διώξεις (λ.χ. για απιστία) και η
υπόθεση θα διαβιβαστεί στον τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Αν δεν υπάρξουν
«εμπλοκές», η κύρια ανάκριση θα «τρέξει» με γρήγορους ρυθμούς και έως το φθινόπωρο
αναμένονται αποτελέσματα.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται να συμπληρώσει εκείνες του
Σώματος Επιθεωρητών του υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, οι οποίες διερεύνησαν τα περιουσιακά στοιχεία των κ. Μπουντούρη και
Δικτυόπουλου για το διάστημα 1993- 2007. Πριν από μια εβδομάδα το πειθαρχικό συμβούλιο
της Νομαρχίας Κυκλάδων αποφάσισε την απόλυση του κ. Μπουντούρη, ενώ ενώπιον του
ίδιου οργάνου επρόκειτο να εμφανισθεί και ο κ. Δικτυόπουλος. Οπως προέκυψε από την
έρευνα, ο διευθυντής της Πολεοδομίας Σύρου βρέθηκε να κατέχει περισσότερα από 600.000
ευρώ σε καταθέσεις, 300.000 ευρώ σε μετοχές, ενώ διερευνάται και η πρόσφατη αγορά
οικοπέδου 25 στρεμμάτων στην περιοχή Ντελαγκράτσια της Σύρου, η αξία του οποίου
υπολογίστηκε σε 500.000 ευρώ. Αναλόγως, ο κ. Δικτυόπουλος (ο οποίος διετέλεσε για
πολλά χρόνια διευθυντής) βρέθηκε να έχει περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Ολα
αυτά όταν ο μισθός ενός διευθυντή πολεοδομίας δεν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2-05-10
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