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Σύµφωνα µε την από 22/06/2010 οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλή, 

συστάθηκε Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή προκειµένου να διερευνήσει στο σύνολό 

της, την υπόθεση των δοµηµένων οµολόγων. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της απόφασης 

(εντολή) διερεύνησε διεξοδικά τις συνθήκες έκδοσης από το ελληνικό δηµόσιο και αγοράς 

από τα ασφαλιστικά ταµεία, σύνθετων χρηµατιστηριακών προϊόντων (δοµηµένων 

οµολόγων) κατά την περίοδο 2005-2007, προκειµένου να εντοπίσει πιθανές 

πολιτικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Όπως είναι αναπόφευκτο, η περίοδος 

διερεύνησης διευρύνθηκε ούτως ώστε να αξιολογηθούν συνολικά οι µέθοδοι 

δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου από το τέλος της δεκαετίας του ’90 και 

συγκεκριµένα από της συστάσεως του Ο∆∆ΗΧ, ο χαρακτήρας των δανείων και 

ειδικότερα, επί του προκειµένου, οι τρόποι διαχείρισης των αποθεµατικών των 

ασφαλιστικών ταµείων.  

∆ικαστική ∆ιερεύνηση της υπόθεσης 

Παρά τις µεγάλες και ανεξήγητες  καθυστερήσεις, η τακτική δικαιοσύνη που διερευνά 

την ένδικη υπόθεση βρίσκεται στο πέρας της τακτικής ανάκρισης. Ήδη έχει 

απαγγελθεί κατηγορία για βαρύτατα αδικήµατα, κακουργηµατικού χαρακτήρα, στους 

εµπλεκόµενους στην υπόθεση συµµέτοχους. Σχεδόν  όλοι έχουν απολογηθεί, 

επίκειται δε η παραποµπή τους, προκειµένου να δικαστούν. 

Συγκεκριµένα, για τους Σοφοκλή Πρινιωτάκη, Θεόδωρο Αποστολίδη και Γεώργιο 

Παπαµαρκάκη, Αγάπιο Σηµαιοφορίδη, Παναγιώτα Καραδήµα, Κων/νο Χρηστίδη, 

Παναγιώτη ∆εµέστιχα, Κονιδάρη Γεράσιµο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για 

συγκρότηση δοµηµένης και µε διαρκή δράση οµάδας (εγκληµατική οργάνωση), 

απάτη σε βάρος νοµικού προσώπου,  ηθική αυτουργία σε κακουργηµατική απιστία, 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική οργάνωση για ποσά που υπερβαίνουν τα 

150.000 ευρώ. Επίσης, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληµατιών 

καταχραστών του ∆ηµοσίου, κλπ, κατά του πρώην Ειδικού. Γραµµατέα του Υπ. 

Απασχόλησης Ευγένιου Παπαδόπουλου. 

Ενώ λοιπόν όπως προκύπτει από την ποινική δικογραφία, η δικαστική διερεύνηση 

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, πριν δηλαδή την παραποµπή των εµπλεκοµένων 

συµµετόχων, η διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά στα πολιτικά πρόσωπα, 

δηλαδή για όσους διετέλεσαν Υπουργοί ή Υφυπουργοί δεν έχει εισέλθει καν στο 

στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τις απαράδεκτες 

ρυθµίσεις ολόκληρου του θεσµικού  πλαισίου περί ευθύνης Υπουργών. Η 
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ανακολουθία αυτή κατέστησε πολύ δύσκολο το έργο της Επιτροπής, αφού πολλοί 

από τους κρίσιµους µάρτυρες – εµπλεκόµενους αρνήθηκαν να καταθέσουν ως 

µάρτυρες επικαλούµενοι το βασικό τους δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά 

τους ως κατηγορουµένου.  

Έργο της Επιτροπής 

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή αξιοποίησε στο µέτρο του δυνατού το πλούσιο 

αποδεικτικό υλικό που περιέχονταν στη ποινική δικογραφία, τις καταθέσεις των 

δεκάδων µαρτύρων, που εξετάσθηκαν ενώπιων της επιτροπής, τις εκθέσεις και 

γνωµατεύσεις ειδικών µε το θέµα επιστηµόνων, εµπειρογνωµόνων. 

Αυτό όµως που κυρίως καθοδήγησε τη διατύπωση της πορισµατικής µου θέσης, 

ήταν οι τρεις, επί της ερευνώµενης υπόθεσης, εκθέσεις του Προέδρου της Εθνικής 

Αρχής για την Καταπολέµηση της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες, κ. Γ. Ζορµπά, ο οποίος εντός έτους από την αποκάλυψη της 

υπόθεσης, χρόνο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα, κατάφερε να 

πραγµατοποιήσει έρευνες, να συλλέξει υλικό, να αξιολογήσει δεδοµένα και στοιχεία 

τα οποία δυστυχώς η τακτική δικαιοσύνη φαίνεται ότι δεν κατάφερε σε διάστηµα 

τεσσάρων ετών. Για την ‘τύχη’ των συγκεκριµένων εκθέσεων εκ µέρους της 

Ελληνικής δικαιοσύνης και ιδίως του τότε εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Σανιδά θα 

κάνω ειδική αναφορά πιο κάτω.  

Από την αξιολόγηση όλου του προαναφερόµενου αποδεικτικού υλικού κατέληξα στα 

εξής συµπεράσµατα και αντίστοιχες κρίσεις:  

1. Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 155492/Β.638/21-3-2002 Απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «περί καθορισµού 

κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των 

Ασφαλιστικών Οργανισµών που εκδόθηκε του άρθρου 42 του Ν. 2676/1999, παρέχεται η 

«σχετική» ελευθερία των διοικήσεων των ασφαλιστικών φορέων να επενδύουν τα 

διαθέσιµά τους σε τίτλους του ελληνικού ∆ηµοσίου, τόσο στην πρωτογενή όσο και 

δευτερογενή αγορά, στα πλαίσια όµως « …συνετής διαχείρισης στη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων συνετής διαχείρισης στη λήψη επενδυτικών  αποφάσεων, µε γνώµονα 

την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής αποδόσεως µε ελαχιστοποίηση του 

αναλαµβανοµένου κινδύνου».  Συγχρόνως όµως , για κάθε επενδυτική πράξη 

υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όλα 
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τα στοιχεία για τις επενδύσεις αυτές µε βάση τις τρέχουσες τιµές, όπως αυτές 

δηµοσιεύονται στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (της Τράπεζας της Ελλάδας). 

Επίσης σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση, ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να 

συστήνουν υπηρεσιακή µονάδα, µε ευθύνη την παρακολούθηση και αποτίµηση του 

χαρτοφυλακίου και εν γένει την περιουσία του ασφαλιστικού φορέα, καθώς επίσης την 

εισήγηση για τη νοµιµότητα και σκοπιµότητα των επενδύσεων των διαθεσίµων του.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις της πιο πάνω απόφασης:  

α) οι ασφαλιστικοί φορείς δεν µπορούσαν να επενδύσουν σε σύνθετα επενδυτικά 

προϊόντα (δοµηµένα οµόλογα) γιατί αυτά δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, 

δεν µπορούν να αποτιµηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας και ως εκ τούτου, δεν 

αποτιµώνται στην Η∆ΑΤ.  

β) Η άκρως αδικαιολόγητη απουσία υπηρεσιακών µονάδων για την αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας των συγκεκριµένων τίτλων καθιστούσε απαγορευτική την επένδυση σε 

τέτοια προϊόντα και  

γ) οι ασφαλιστικοί φορείς ήταν εκ των πραγµάτων αδύνατον να αποστείλουν πλήρη 

στοιχεία των επενδυτικών τους πράξεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, δεδοµένου ότι ήταν αδύνατη η αποτίµησή τους ως περιουσιακό στοιχείο του 

αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η αποτίµηση της 

συνολικής περιουσίας του. 

2. Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 2538/11-2-2004 απόφαση  του ∆ιοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος επεκταθήκαν οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ελέγχων και Παρακολούθησης 

των Επενδύσεων  της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων της ∆ιεύθυνσης Εργασιών 

∆ηµοσίου, ώστε να περιλάβει και επιτόπιους ελέγχους εκτός των άλλων και στους 

ασφαλιστικούς φορείς αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απ’ 

ότι προέκυψε από την όλη διαδικασία, η υπηρεσία αυτή της ΤτΕ απήχε πλήρως από 

κάθε πράξη παρακολούθησης των επενδύσεων των ταµείων και κατά την επίµαχη 

περίοδο.  

3. Με το άρθρο 42 του Ν, 2676/99  συστάθηκε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και 
Εποπτείας της ∆ιαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταµείων, µε κύριο 

έργο « τον έλεγχο των επενδύσεων που πραγµατοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς σε 

κινητές αξίες, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και σε 

οµόλογα τραπεζών και µετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται, καθώς και την παροχή 
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των σχετικών εγκρίσεων», ως επίσης και «στον καθορισµό κανόνων επενδυτικής 

συµπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών 

Οργανισµών».  Η πιο πάνω Επιτροπή λειτούργησε ατελώς µέχρι το 2004, 

αδρανοποιήθηκε όµως µετά κατόπιν πολιτικής απόφασης, όπως προέκυψε, των 

πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης, µε αποτέλεσµα κατά την επίµαχη 

περίοδο 2005-2006, να µην µπορεί να επιτελέσει έστω και τυπικά το έργο της. 

4. Σύµφωνα  µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν σε πράξεις 

αγοραπωλησίας οµολόγων του ∆ηµοσίου από το Τ.Ε.Α.∆.Υ. , προκύπτει ότι κατά το από 

χρονικό διάστηµα 2005 έως και 2006, αγοράστηκαν οι πιο κάτω τίτλοι µε τα επι µέρους 

στοιχεία και χαρακτηριστικά: 

Το 2005 αγοράστηκαν οι τίτλοι που φέρουν στοιχεία ΙSΙΝ GR0133002155, 124021552, 

124026601, 124026601, 138001673, 133002155, 114015408, 124006405, 124015497, 

124018525, 528002315 και 110015170, ονοµαστικής αξίας 40.500.000, 42.000.000, 

30.000.000, 30.000.000, 40.000.000,30.000.000, 10.700.000, 10.000.000, 11.000.000, 

11.000.000, 10.000.000, 20.500.000 και 20.500.000 € αντιστοίχως, στις οποίες η 

αναγραφοµένη στον πίνακα τιµή αγοράς φαίνεται να υπερβαίνει εκείνη της Η∆ΑΤ, κατά 

διαφορά ποσών 64.799,99, 132.300, 147.000, 51.000, 88.000, 87.000, 2.140, 3.999,99, 

1.100, 5.500,01, 1.274,01, 36.900 και 32.800 € αντιστοίχως, σε βάρος του Ταµείου. 

Το 2006 αγοράστηκαν οι τίτλοι, που φέρουν στοιχεία ΙSΙΝ GR124028623, 124026601, 

124026601, 124028623, 114018436, 114019442, 124026601, 124028623, 124026601, 

ονοµαστικής αξίας 20.000.000, 18.268.000, 80.000.000, 77.500.000, 75.000.000, 

70.000.000, 63.000.000, 63.000.000, 23.200.000 και 23.200.000 € αντιστοίχως, στις 

οποίες η αναγραφοµένη στον πίνακα τιµή αγοράς φαίνεται να υπερβαίνει εκείνη της 

Η∆ΑΤ, κατά διαφορά, σε βάρος του Ταµείου, ποσών 20.000,01, 16.441,19, 46.399,99, 

38.750,06, 25.500,01, 4.6755.999,99, 74.340, 78.120,06, 28.768,03 και 27.375,99 € 

αντιστοίχως. 

Επίσης κατά το έτος 2005 πωλήθηκαν οι τίτλοι που φέρουν στοιχεία ΙSΙΝ GR114008338, 

124006405, 124006405, 114012371, 118007559, 124001356, ονοµαστικής αξίας 

34.991.636,10, 68.537.931,03, 44.020.542,92, 8.900.000, 35.216.434,33 και 11.738.811,45 

αντιστοίχως, στις οποίες η αναγραφοµένη στον πίνακα τιµή πωλήσεως είναι µικρότερη 

εκείνης της Η∆ΑΤ, σε ποσά 129.468,98, 445.496,55, 211.298,61, 60.520,01, 235.950,10 

και 105.649,30 € αντιστοίχως, σε βάρος της περιουσίας του Ταµείου. 
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Κατά το έτος 2006 πωλήθηκαν τίτλοι, που φέρουν στοιχεία ΙSΙΝ GR138001673, 138001673, 

133002155, 133001140, 124021552, 124024580, 124018525, 124015497 και 124006405 

ονοµαστικής αξίας 20.000.000, 20.000.000, 154.500.000, 91.571.239,91, 65.500.000, 

28.500.000, 23.500.000, 22.315.000 και 20.000.000,01 αντιστοίχως, στις οποίες η τιµή 

πωλήσεως φέρεται  να υπολείπεται  εκείνης   της   Η∆ΑΤ   σε   ποσά   2.000,01,   12.000,  

259.560,04 , 128.199,55 , 144.100, 116.850.01, 43.239,99, 4.463, 12.000,01€ αντιστοίχως, 

σε βάρος της περιουσίας του Ταµείου.  

Όπως προκύπτει αβίαστα από την αντίστοιχη Έκθεση του κ. Ζορµπά, 

επιβεβαιώνεται δε πλήρως από το µεταγενέστερο αποδεικτικό υλικό αλλά και από το 

περιεχόµενο των κατηγορητηρίων, από τις προαναφερόµενες αγοραπωλησίες κατά 

το διάστηµα από 2000-τέλος του 2006, αλλά και από την διαφορά που προκύπτει 

από τις τιµές της αγοράς και πώλησης κάθε τίτλου µε αυτή που ίσχυε στην 

ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά τίτλων- Η∆ΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος, το 

συγκεκριµένο ασφαλιστικό Ταµείο (ΤΕΑ∆Υ)  υπέστη σοβαρή ζηµιά. Επίσης 

προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των πιο πάνω συναλλαγών πραγµατοποιήθηκε κατά 

τα έτη 2005 και 2006. Επίσης προκύπτει η αποκλειστική σχεδόν ανάµειξη της 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ «ΑΧΕΠΕΥ» κατά το έτος 2006, από την οποία αποκέρδισε σηµαντικά 

ποσά και κυρίως από τη συναλλαγή οµολόγου ονοµαστικής αξίας 70.000.000 ευρώ 

για λογαριασµό   του   Ταµείου,   που   έγινε   σε   ποσοστό   106,750%   επί   της 

ονοµαστικής του αξίας και σε διαφορά ποσού 4.675.999,99€. 

5. Σύµφωνα µε το Ν. 2628/98, αποκλειστικά αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση του 

∆ηµόσιου χρέους ορίστηκε ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους- Ο∆∆ΗΧ. 
Ορίζεται, ότι ο Οργανισµός αναλαµβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασµό του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, την διαχείριση και εκτέλεση του προγράµµατος δανεισµού του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε τη σύναψη δανείων, τη διεξαγωγή εκδόσεως τίτλων και 

δηµοπρασιών και παρακολούθηση και στήριξη της αγοράς των οµολόγων και ό,τι άλλο 

απαιτείται για την αποτελεσµατική εκτέλεση και διαχείριση του προγράµµατος αυτού, µε 

µέσα που ο Οργανισµός κρίνει προσφορότερα ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση του 

κόστους δανεισµού και εξασφάλιση των εκάστοτε χρηµατοδοτικών αναγκών του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ορίζεται, εξ άλλου, στο άρθρο 3 του Νόµου αυτού, ότι το 

διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού, καταστρώνει το πρόγραµµα δανεισµού του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου σε ετήσια, τριµηνιαία και µηνιαία βάση, λαµβάνοντας    υπόψη    τις    

χρηµατοδοτικές    ανάγκες    σύµφωνα    µε    τις  προβλέψεις και τις εκτιµήσεις του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. Παρόλη τη σαφή διατύπωση του νόµου περί των αρµοδιοτήτων 
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του Οργανισµού, παραδόξως όλες οι κυβερνήσεις από το 1998 µέχρι και σήµερα, 

εξαιρούσαν των αρµοδιοτήτων του Ο∆∆ΗΧ τις δανειακές συµβάσεις που προορίζονταν για 

εξοπλιστικές δαπάνες. Η εξαίρεση στηριζόταν, σύµφωνα µε άκρως αµφιλεγόµενη ερµηνεία 

των σχετικών διατάξεων, στο Ν.∆. 483/74, οι διατάξεις του οποίου όµως, σύµφωνα µε την 

ορθή νοµική άποψη, έχουν καταργηθεί σιωπηρώς, πλην όµως ρητώς µετά την ισχύ του Ν. 

2628/98. Η εξαίρεση αυτή ήταν δυστυχώς η αιτιολογία για την παράκαµψη του Ο∆∆ΗΧ και 

η έκδοση του οµολόγου των 280.000.000 από τη ∆/νση ∆-23 του Γενικού Λογιστηρίου του 

κράτους µε όσα επακολούθησαν.  

6. Κατά το χρονικό διάστηµα 2005-2007, ο Ο∆∆ΗΧ εξέδωσε τα εξής 7 σύνθετα 

χρηµατιστηριακά προϊόντα (δοµηµένα οµόλογα)µε τα αντίστοιχα στοιχεία: α) XS 

0223064139 ονοµαστικής αξίας 130.400.000 ευρώ, β) XS 0223870907 ονοµαστικής 

αξίας 250.000.000 ευρώ, γ) XS0224227313 ονοµαστικής αξίας 250.000.000 ευρώ, δ) 

XS 0251384904 ονοµαστικής αξίας 250.000.000 ευρώ, ε) XS 0255739350 

ονοµαστικής αξίας 100.000.000 ευρώ, στ) XS 0256563429 ονοµαστικής αξίας 

150.000.000 ευρώ και ζ)  XS 0260349492 ονοµαστικής αξίας ……000.000 ευρώ. Τα 

πιο πάνω «δοµηµένα» οµόλογα ήταν ιδιωτικής τοποθέτησης, πραγµατοποιήθηκαν δε 

µέσω διαπραγµάτευσης µεταξύ περιορισµένου αριθµού βασικών διαπραγµατευτών 

και κατευθύνθηκαν όλα σε ασφαλιστικά ταµεία για δανεισµό του ∆ηµοσίου,  όπως 

κατέθεσε και ο πρώην Πρόεδρος του Ο∆∆ΗΧ κ. Παπανικολάου.   

7. Όσον αφορά το «δοµηµένο» οµόλογο XS 0260349492 ονοµαστικής αξίας 

280.000.000 ευρώ που τελικά κατέληξε σε τέσσερα ασφαλιστικά ταµεία (ΤΕ.Α.∆.Υ., 

Τ.Α.Ε.Π.Ο.Κ.Α., Τ.Α.Υ.Φ.Ε. και Τ.Σ.Ε.Υ.Π.) διαπιστώθηκαν τα εξής: 

α) όπως προαναφέρθηκε, το συγκεκριµένο οµόλογο εκδόθηκε κατ’ εξαίρεση από τη ∆/νση 

∆ηµοσίου Χρέους ∆-23 του Γενικού λογιστηρίου του κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις για τη σύναψη δανείων προς κάλυψη εξοπλιστικών δαπανών. Επειδή λόγω του 

σκοπού τους, τα πιο πάνω δάνεια κατά πάγια τακτική, πρέπει να έχουν αλλά και να 

διατηρούν τον άκρως εµπιστευτικό χαρακτήρα τους,  η ∆-23 συνήπτε δάνεια τύπου 

Schuldschein τα οποία διέπονται από το γερµανικό δίκαιο. Οι τελευταίες αυτές δανειακές 

συµβάσεις, είναι ως εκ της φύσεώς τους εµπιστευτικές και µεταβιβάζονται  βάσει εκχώρησης, 

όπως δε προέκυψε από τη διαδικασία ενώπιον της επιτροπής, το ελληνικό δηµόσιο (∆-23) 

ενηµερωνόταν πάντα για την εκχώρηση αλλά και τον εκάστοτε αποδέκτη.  Αυτό που 

απασχόλησε ιδιαίτερα την Επιτροπή ήταν το γεγονός ότι η ∆/23 εξέδωσε οµόλογο και 
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µάλιστα σύνθετης µορφής για πρώτη και µοναδική φορά στη συγκεκριµένη 
περίπτωση του οµολόγου των 280.000.000 ευρώ  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 
280 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Η πορεία του συγκεκριµένου οµολόγου από τη στιγµή της διαπραγµάτευσής µέχρι και την 

κατάληξη στους τελικούς αποδέκτες, 4 ασφαλιστικά ταµεία, έχει ως εξής: 

α) Η τελική ανάδοχος του οµολόγου J.P MORGAN επεδίωξε αρχικά την έκδοση οµολόγου 

στον κατ’ αρχήν αρµόδιο φορέα τον Ο∆∆ΗΧ, περί τις αρχές Οκτωβρίου 2006. Ο Ο∆∆ΗΧ 

απάντησε ότι δεν ενδιαφέρεται για την έκδοση οµολόγου διότι είχαν εξαντληθεί οι ετήσιες 

δανειακές ανάγκες του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

β) Εξαιτίας της προαναφερόµενης άρνησης του Ο∆∆ΗΧ για την έκδοση του οµολόγου, η J.P 

MORGAN, απευθύνθηκε στην ∆-23 του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και στις 15.12.2006 

υπέβαλλε πρόταση σύναψης δανειακής σύµβασης τύπου Schuldschein. Οι όροι και οι 

προδιαγραφές της Σύµβασης ήταν πανοµοιότυπες µε αυτές που είχε υποβάλλει η πιο πάνω 

τράπεζα προς τον Ο∆∆ΗΧ, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων,  προς τα 

ενδιαφερόµενα Ασφαλιστικά Ταµεία.  

γ) Στις 18.12.2006, η ∆-23 απέρριψε την πρόταση µε το ίδιο αιτιολογικό του Ο∆∆ΗΧ.   

δ) Παρόλα αυτά, η J.P MORGAN επανέρχεται στις 27.12.2006, διαφοροποιώντας, αυτή τη 

φορά την πρότασή της και αντί δανειακής Σύµβασης τύπου Schuldschein , προτείνει την 

έκδοση οµολόγου σύνθετης µορφής µε τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές ισχυριζόµενη ότι τη 

µορφή αυτού του δανεισµού επιθυµούσαν οι επενδυτές.  

ε) Στις 11.01.2007, οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της ∆-23 αποστέλλουν προς την 

πολιτική ηγεσία υπηρεσιακό σηµείωµα στο οποίο διατυπώνονται σαφείς επιφυλάξεις για 
την έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου, αφενός µεν γιατί δεν διασφαλιζόταν πλήρως η 

εµπιστευτικότητα της έκδοσης αλλά και γιατί υπήρχε πιθανότητα να δηµιουργηθούν 

προβλήµατα σε µελλοντικό δανεισµό του ελληνικού ∆ηµοσίου και συγκεκριµένα στην 

τιµολόγηση των οµολόγων, αφού το ελληνικό ∆ηµόσιο θα εµφανιζόταν να εκδίδει την ίδια 

περίοδο οµολογιακά δάνεια µε διαφορετικούς όρους. Όπως αποδείχθηκε δε εν συνεχεία, είχε 
προταθεί τόσο στον κ. Κουρή όσο και προς τον κ. ∆ούκα, η άποψη της υπηρεσίας, να 
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προϋπάρξει, πριν την έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου, συνεννόηση µε τον 
Ο∆∆ΗΧ.  

 Πιο συγκεκριµένα, όπως αποδείχθηκε πέρα από κάθε αµφισβήτηση,  οι ίδιες όπως 

παραπάνω επιφυλάξεις, επαναλήφθηκαν µε τον ίδιο σαφή τρόπο και στο τελευταίο προ της 

εκδόσεως του οµολόγου, υπηρεσιακό σηµείωµα µε την ειδική αναφορά δηλαδή ότι «η 

υπηρεσία µας διατηρεί τις επιφυλάξεις που είχε αναφέρει στο από 11.01.2007 σηµείωµά της 

όσον αφορά στην έκδοση του οµολόγου». Εντύπωση προκάλεσαν στα µέλη της Επιτροπής, 

οι καταθέσεις της πρώην ∆/ντριας ∆ηµοσίου Χρέους κ. Σπυρουλοπούλου και του ∆/ντη κ. 

Φούκα, οι οποίοι αποκάλυψαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ενώπιον της Επιτροπής, η πρώτη άµεσα, 

ο δε δεύτερος έµµεσα πλην σαφέστατα ότι εκτός των δύο υπηρεσιακών σηµειωµάτων, είχαν 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. κ. Γ. 
ΚΟΥΡΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Π.∆ΟΥΚΑ στους οποίους εξέθεσαν 
τις πιο πάνω επιφυλάξεις τους. Αυτό το νέο στοιχείο, δηλαδή της φυσικής επαφής των 

υπηρεσιακών παραγόντων µε τους πολιτικούς τους προϊσταµένους, ενισχύει όπως είναι 

φυσικό τις υπόνοιες για γνώση των τελευταίων για τη σύναψη του συγκεκριµένου δανείου και 

κυρίως των όρων αυτού.  Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως προκύπτει από την κατάθεση της 

κας Σπυρουλοπούλου, ο κ. ∆ούκας παρέκαµψε εντελώς τις επιφυλάξεις και υπέγραψε 
αυθηµερόν και µάλιστα ενώπιον των δύο προαναφεροµένων υπηρεσιακών 
παραγόντων τη σχετική Υπουργική Απόφαση. ∆εν καθυστέρησε ούτε µια µέρα την 

υπογραφή για να ζητήσει έστω την προηγούµενη συνεννόηση µε τον Ο∆∆ΗΧ, γεγονός που 

προφανώς σηµαίνει ότι ανέλαβε ο ίδιος µε πολιτική απόφαση την ευθύνη έκδοσης του 

οµολόγου και βεβαίως της περαιτέρω πορείας του.  

στ) Στις  6-2-2007, η JP Morgan  διετύπωσε προς το Υπουργείο Οικονοµικών τους όρους 

της 12ετούς δανειστικής σύµβασης καθώς και της σύµβασης ανταλλαγής επιτοκίων 

SWAP. Επί του κειµένου αυτών, και κατόπιν αυθηµερόν υποβληθέντος προς τον 

Υφυπουργό Πέτρο ∆ούκα και τον Γενικό Γραµµατέα Γεώργιο ΚΟΥΡΗ ενηµερωτικού 

σηµειώµατος της 23ης ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστήριο του Κράτους, ο 

Γεώργιος ΚΟΥΡΗΣ σηµείωσε ιδιοχείρως τη σύµφωνη γνώµη του.    

ζ) Την ίδια ηµέρα (6-2-2007) εκδίδεται η υπ΄ αριθ. 2/84449/1023/2007 κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, µε την οποία αποφασίζεται 

και εγκρίνεται η έκδοση οµολογιακού δανείου του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε ιδιωτική 

τοποθέτηση µε την Τράπεζα JΡ Μorgan µε σκοπό «την χρηµατοδότηση των 

απαιτήσεων διαφόρων εν εξελίξει ή και νέων προγραµµάτων του Υπ.ΕΘ.Α.» υπό τους 
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κατά τα άνω όρους της δανειστικής συµβάσεως και της συµφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων 

µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και της JP Μοrgan,.  

η) Στις 21-2-2007 υπογράφεται η σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως 

εκδότη και της J.Ρ.Morgan Βank ως αναδόχου διαχειρίστριας. 

θ) Στις 22-2-2007 και µάλιστα µε διαφορά λίγων ορών  και πριν το συγκεκριµένο οµόλογο 

καταλήξει στους τελικούς αποδέκτες – τέσσερα ταµεία - διακινήθηκε ως εξής:  

• η JP Morgan  το µεταβίβασε στην North Asset Management (NAM), συµφερόντων Γεωργίου 

ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ, στο 92,95% της ονοµαστικής του αξίας και εισέπραξε περί τα 260.000.000 

€,  

• στη συνέχεια  η  ΝΑΜ προς την Ηγpovereisbank στο 99,90% της ονοµαστικής του αξίας, µε 

κέρδος (της ΝΑΜ) 19.400.000 €,  

• η γερµανική τράπεζα προς την «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ» στο 99,95% της ονοµαστικής του 

αξίας, (µε κέρδος της Ηγρο 140.000 €)  

• και τέλος η «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» µεταβίβασε τον τίτλο προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία στην πλήρη 

ονοµαστική του αξία.  

Από την προαναφερόµενη διαδροµή διακίνησης – διαδοχικών µεταβιβάσεων του οµολόγου 

αυτού καταφαίνεται ότι τα κέρδη όλων όσων διαµεσολάβησαν και αναµείχτηκαν ήταν 

υπέρµετρα ψηλά. Όµως ψηλό υπήρξε και το κέρδος της ανάδοχης JP Morgan αφού από 

όλα τα στοιχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η σαφής κατάθεση εκπροσώπου της ίδιας 

της  JP Morgan στην οικεία Επιτροπή της Βουλής η αρχική αξία του τίτλου κατά ποσοστό 

της ονοµαστικής του αξίας δεν υπερέβαινε το 87 % αυτής. Η αποτίµηση αυτή συνάγεται 

από την οικονοµική εκτίµηση από την αξιολόγηση όλων των παραγώγων στοιχείων και 

όρων και της σύµβασης του υπολογισµού επιτοκίων κατά το χρόνο της συµβάσεως 

(SWAP). Βεβαίως η αποτίµηση αυτή προαπαιτεί υψηλή οικονοµοτεχνική µεθοδολογία η 

οποία µπορεί µεν να µην είναι εφικτό να προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

αλλά ήταν αρχικώς εφικτό να γίνει εκ µέρους τη JP Morgan  ώστε να έχει την ευχέρεια 

πωλήσης του οµολόγου σε ποσοστό 92,95 της ονοµαστικής του αξίας. Και ασφαλώς οι 

όροι του συµβατικού κειµένου υπολογισµού των επιτοκίων, που απέδιδαν την προκείµενη 

οικονοµική ωφέλεια της ανάδοχης τράπεζας, που υπεβλήθησαν την 6-2-2007 στο 

Υπουργείο Οικονοµικών και εγένοντο δεκτοί, πρέπει να ήσαν γνωστοί, έστω κατόπιν 



[11] 
 

µελέτης, στην υπηρεσία του Υπουργείου, αφού είναι ανεπίτρεπτη η υπόθεση για την 

ύπαρξη άγνοιας επί τόσον σοβαρού θέµατος, ιδίως όταν ο Ο∆∆ΗΧ είχε ήδη εκδώσει 

επτά (7) πανοµοιότυπα σύνθετα προϊόντα. Πιθανολογείται επί πλέον ότι ίσως αυτή 

ήταν η αιτία που δεν ζητήθηκε ούτε από την ∆-23 αλλά ούτε από τον κ. ∆ούκα η 

προηγούµενη άποψη του Ο∆∆ΗΧ για τη σκοπιµότητα έκδοσης. 

ΟΜΩΣ: 

Όπως αποδείχθηκε αδιαµφισβήτητα από το αποδεικτικό υλικό Η η ΝORTH PRINCIPAL 

INVESTMENTS FUND LIMITED, συµφερόντων Παπαµαρκάκη είχε προηγουµένως συνάψει 

µε τις εταιρείες Αcropolis Participation Ltd και Forest Dove, συµφερόντων της  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

ΑΧΕΠΕΥ» και σχεδόν ταυτόχρονα (12/2/07) µε την έκδοση του επίµαχου οµολόγου 

συµβάσεις σύστασης πελατείας έναντι συνολικής αµοιβής 8.400.000 ευρώ.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ  

Στις 12-2-2007 η ΝORTH PRINCIPAL INVESTMENTS FUND LIMITED είχε υπογράψει 

συµβάσεις συστάσης πελατείας µε τις εταιρείες Αcropolis Participation Ltd και Forest Dove, 

τις οποίες υπέγραψε για λογαριασµό των τελευταίων ο Σοφοκλής ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ). Στις 13-2-

2007 η ΝORTH PRINCIPAL INVESTMENTS FUND LIMITED ενέβασε στην Αcropolis 

Participation Ltd, σε λογαριασµό της στην Λαϊκή Τράπεζα στην Αθήνα, ποσόν 4.200.000 €. 

Στις 28-2-2007 πιστώθηκαν δύο (2) τραπεζικές επιταγές στον υπ’ αριθ. 080/658099-83 

ατοµικό λογαριασµό ταµιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας του Γεωργίου ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η, 

ποσού 1.500.000 € και 1.900.000 € κάθε µια, που εκδόθηκαν από την Λαϊκή Τράπεζα στις 

27-2-2007 και 28-2-2007 αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό 3.400.000 € µεταφέρθηκε στον υπ' 

αριθ. 080/041011-04 προθεσµιακό λογαριασµό του ανωτέρω και την 01-03-2007 πιστώθηκε 

εκ νέου ο υπ' αριθ. 080/658099-83 λογαριασµός ταµιευτηρίου πλέον τόκων (3.400.298,35 €). 

Την ίδια µέρα (1-3-2007) ο Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ προέβη σε ανάληψη ποσού 2.400.000 

€ σε µετρητά από τον ανωτέρω λογαριασµό ταµιευτηρίου και πιστώθηκε εκ νέου ο υπ' αριθ. 

080/041011-04 προθεσµιακός λογαριασµός του µε ποσό 1.000.699,25 €. 

Στις 1-3-2007 η ΝORTH PRINCIPAL INVESTMENTS FUND LIMITED ενέβασε στην Forest 

Dove σε λογαριασµό της στην Τράπεζα Πειραιώς στην Αθήνα, ποσόν 4.200.000 €. Στις 6-3-

2007 εκδόθηκε τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 4.200.000 €. σε διαταγή 

της ανωτέρω εταιρείας, η οποία κατατέθηκε στον υπ’ αριθ. 16443457 λογαριασµό της Ηitech 
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SNT  Α.Ε. στην Τράπεζα Κύπρου. Η  Ηitech SNT  Α.Ε.  φέρεται ότι είχε εκδώσει οµολογιακό 

δάνειο. Ως αγοράστρια   των   οµολογιών   φέρεται   η   Forest Dove.   Όµως   µετά από 

έρευνα που διενεργήθηκε  από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) στα γραφεία της  

Ηitech SNT  Α.Ε. όλες οι εγγραφές που αφορούσαν στο δάνειο χαρακτηρίστηκαν ως  
εικονικές  

Από τους πιο πάνω λογαριασµούς προκύπτει ότι την 1.3.2007 ο κ. Αποστολίδης ανέλαβε το 

συνολικό ποσό των 6.000.000 ευρώ δίχως όµως µέχρι σήµερα να έχει διαπιστωθεί ποια είναι 

η περαιτέρω τύχη του. Μέχρι και τις τελευταίες ηµέρες συνεδρίασης της Επιτροπής µας 

κανένας δεν γνώριζε που βρίσκεται το πιο πάνω ποσό. Περιοριζόµενοι στην εντελώς ασαφή 

και εντελώς αδιευκρίνιστη αναφορά του κ. Αποστολίδη ότι τα παρακρατεί προς ασφάλεια. 

Ωστόσο περί το τέλος λειτουργίας της Επιτροπής παρουσιάστηκαν δύο άκρως αντιφατικές 

πλην όµως αποκαλυπτικές εκδοχές για την τύχη των χρηµάτων. Η εκδοχή του κ. Αποστολίδη 

ήταν ότι τοποθέτησε τι ποσό των 6.000.000 στο χρηµατοκιβώτιο της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ 

χωρίς να γνωρίζει την περαιτέρω τύχη του. Η εκδοχή δε του κ. Σ. Πρινιωτάκη ήταν ότι το 

ποσό παραδόθηκε από τον κ. Αποστολίδη προς τον κ. Π. ∆εµέστιχα, προκειµένου να 

πληρωθούν οι «καλές» υπηρεσίες παραγόντων του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την έκδοση του οµολόγου των 280.000.000 ευρώ. Παρά την αντίφαση των 

δύο καταθέσεων, υπάρχει ένας κοινός παρονοµαστής ως προς την τελική διάθεση του 

συγκεκριµένου ποσού.   

- Προς ενίσχυση των πιο πάνω ενδείξεων, αξίζει να επισηµανθούν τα εξής:  
- Κατά την επαναγορά του πιο πάνω οµολόγου, η J.P. MORGAN έθεσε τον όρο να 

συµπράξουν και οι υπόλοιποι διαµεσολαβητές διακίνησής του και να επιστρέψουν τις 

προµήθειες που είχαν λάβει, συµπεριλαµβανοµένης βεβαίως και της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

ΑΧΕΠΕΥ για το ποσό των 8.400.000 ευρώ. Τελικά η προµήθεια αυτή δεν επεστράφη µε 

τον ισχυρισµό των εκπροσώπων της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ότι τα χρήµατα δεν βρίσκονται στην 

κατοχή τους, έτσι η J.P. MORGAN επαναγόρασε το οµόλογο… «χαρίζοντας» 8 ολόκληρα 

εκατοµµύρια και επιβαρυνόµενη του ποσού αυτού δίχως καµία περαιτέρω δικαστική 

ενέργεια για επανείσπραξή του!! Επίσης ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στα µέλη της 

Επιτροπής, ο «χλιαρός» τρόπος, µε τον οποίο η ελληνική ∆ικαιοσύνη  διερεύνησε  τα 

αντιπαρήλθε την ενδελεχή διερεύνηση της τελικής κατάληξης του ποσού αυτού.  

- Εν τω µεταξύ, και κατά τη διάρκεια όλων των προαναφεροµένων διαδικασιών για την 

έκδοση του οµολόγου αυτό είχε ήδη «πωληθεί» , µε τη µεσολάβηση των εκπροσώπων της 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΥ, προς τα τέσσερα ασφαλιστικά ταµεία.  
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Συγκεκριµένα: 

- Στις 11/10/2006, οι εκπρόσωποι της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ», µε επιστολή – 

προσφορά, ενηµερώνουν λεπτοµερώς τη διοίκηση του ΤΕΑ∆Υ για τους όρους του 

σύνθετου οµολόγου το οποίο ….. βεβαιώνουν ότι θα εκδοθεί οσονούπω!!    Το ΤΕΑ∆Υ 

ανταποκρίνεται αµέσως και την επόµενη (12/10/06) όχι µόνο συγκαλείται το δ.σ. αλλά 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ «οµόφωνα συναινούντος του Κυβερνητικού επιτρόπου», να επενδύσει 

100.000.000 €, «στο νέο σύνθετο οµόλογο που πρόκειται να εκδοθεί (12ετούς διάρκειας 

µε σταθερό επιτόκιο 6,25% για τα δύο πρώτα έτη και κυµαινόµενο επιτόκιο για το τρίτο έως 

το δωδέκατο έτος και µε τιµή απόδοσης 100%. Η απόφαση αυτή του διοικητικού  

συµβουλίου   του   ταµείου   διατυπώθηκε   κατόπιν  ενηµερωτικής εισηγήσεως της 

διευθύντριας του Ταµείου, η οποία αφού εξέθεσε προς το συµβούλιο ότι «υπάρχει η 

πληροφόρηση, ότι ένα τέτοιο οµόλογο σύνθετο πρόκειται σύντοµα να εκδοθεί» 

ανέφερε µε κάθε λεπτοµέρεια τους βασικούς όρους αυτού και οι οποίοι επί λέξει 

αναφέρονταν στην προαναφερόµενη επιστολή της χρηµατιστηριακής εταιρείας. 

Στις  14-11-2006  το   διοικητικό   συµβούλιο   του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης  

Προσωπικού Οργανισµού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), αποφασίζει επίσης 

οµοφώνα, µε την σύµφωνη γνώµη και της κυβερνητικής επιτρόπου, να επενδύσει  ποσό 

80.000.000 € στο ίδιο οµόλογο µε τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και όρους που είχε 

αποφασίσει και το ΤΕΑ∆Υ. Αξίζει να επισηµανθεί ότι της πιο πάνω απόφασης είχε 

προηγηθεί – ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΗΜΕΡΑ – υποβολή έγγραφης  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Κ. Πρινιωτάκη 

προς τον πρόεδρο του ταµείου κ. Χριστίδη. Στην απόφαση µνηµονεύεται ως χρόνος 

έκδοσης του οµολόγου ο Νοέµβριος_2006 ένδειξη που σήµαινε ότι η έκδοση του οµολόγου 

αναµενόταν σε χρόνο προγενέστερο του Φεβρουαρίου. 

 

Στις 16-11-2006 το διοικητικό συµβούλιο το ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 

Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) αποφασίζει, επίσης οµόφωνα, την επένδυση 

55.000.000 επί του συγκεκριµένου οµολόγου 

Τέλος στις  6-12-2006 το διοικητικο συµβουλίο του Ταµείου Συντάξης  Εφηµεριδοπωλών  και  

Υπαλλήλων   Πρακτορείων   (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.), υπό την προεδρία του ∆ηµητρίου  

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ολοκληρώνει το παζλ του οµολόγου, αποφασίζοντας, επίσης 

οµόφωνα,  και    µε    την    σύµφωνη    γνώµη    της   κυβερνητικής επιτρόπου, η διάθεση 

ποσού 45.000.000 €  «στο_νεοεκδιδόµενο οµόλογο    του   Ελληνικού   ∆ηµοσίου,    που    

πρότεινε   η      « ΑΚΡΟΠΟΛΙΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ».  
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Από όσα προαναφέρθηκαν αλλά από την αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που 

τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συνάγεται αβίαστα, ότι η έκδοση του προκείµενου   

συνθέτου   οµολόγου   ήταν σε γνώση πολλών ενδιαφεροµένων έξι (6) µήνες περίπου 

πριν αυτό εκδοθεί. Χαρακτηριστικό της βεβαιότητας των εµπλεκοµένων για την έκδοση 

του οµολόγου ήταν το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» διαβεβαίωναν τις 

διοικήσεις των ταµείων για την επικείµενη έκδοση ακόµα και όταν είχαν «εισπράξει», ήδη 

από τις αρχές Οκτωβρίου 2006,  την κατηγορηµατική άρνηση του Ο∆∆ΗΧ για την 

έκδοση.  Από πού είχαν διαβεβαίωση για την επικείµενη έκδοση όταν ο αποκλειστικά 

αρµόδιος – τουλάχιστον µέχρι εκείνη τη στιγµή - για την έκδοση  οµολόγων είχε 

αποκλείσει κάτι τέτοιο, ήταν δε ή θα έπρεπε να ήταν  γνωστό τόσο στην JP MORGAN 

όσο και στην «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΕΝ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΟΜΟΛΟΓΑ;  Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η εκ µέρους των 

πολλών ενδιαφεροµένων επιλογή των τελικών αγοραστών του τίτλου, λογικά και αναγκαία 

προϋπέθετε όχι απλά βεβαιότητα αλλά και   γνώση  ότι προκειται να εκδοθεί το 

συγκεκριµένο προϊόν. 

Ενισχυτικό στοιχείο για την πιθανολόγηση προσυνεννόησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. 

Οικονοµικών και των διακινητών του συγκεκριµένου οµολόγου για την έκδοση του, αποτελεί 

αναµφισβήτητα, η ιδιαίτερα στενή – από ότι προέκυψε µε σαφήνεια - σχέση του στελέχους της 

J.P. MORGAN κ. Αδαµόπουλου µε τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Οικονοµικών κ. Κουρή. Όπως 

προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό, η σχέση αυτή ήταν τη δεδοµένη στιγµή κρίσιµη έως 

καθοριστική για την υποχώρηση των στελεχών της ∆-23 ως προς την παραβίαση της µέχρι 

τότε τακτικής τους να δανείζονται µε σύµβαση τύπου Schuldschein και να αποφασίσουν την 

έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου. 

Προς τεκµηρίωση αυτού του βασικού αυτού στοιχείου παραθέτω αυτούσια σχετικά 

αποσπάσµατα από τις καταθέσεις ενώπιον της Επιτροπής µας των κ.κ. Σαββίδη και 

Παπαµαρκάκη.  

ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΒΡ. ΣΑΒΒΙ∆Η 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Λοιπόν, έχουµε ένα στοιχείο - που δεν ξέρω αν ρωτηθήκατε - 

αδιαµφισβήτητο, το οποίο είναι ένα στοιχείο της δικογραφίας, ότι όταν οι ναυαγεί η 

χρηµατοδότηση από τον Ο.∆.∆Η.Χ. …….. όταν έχει µαταιωθεί η χρηµατοδότηση από τον 

Ο.∆.∆Η.Χ., υπάρχει µέσα στη δικογραφία ένα e-mail, που στέλνεται από τον κ. Παπαµαρκάκη 
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στον κ. Αδαµόπουλο και, ουσιαστικά, τον εκβιάζει, τον πιέζει και του λέει επί λέξει «κοίταξε να 

δεις, πήγαινε βρες τον Κουρή, να τελειώσει η υπόθεση, να κλείσουµε την ,υπόθεση να 

φύγει το οµόλογο, να κλείσει το οµόλογο. Σε περίπτωση που δεν το κάνεις, τότε θα 

αλλάξω τράπεζα». Το γνωρίζετε αυτό εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ (Αβραάµ Σαββίδης): Πρέπει να αναφέρεστε στο συγκεκριµένο e-mail που ανέφερα 

πριν στον συνάδελφό. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το ξέρατε εσείς αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ (Αβραάµ Σαββίδης): Ναι. Ήµουν στην κοινοποίηση. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το είχατε λάβει και εσείς αυτό το e-mail; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Ναι, µου είχε κοινοποιηθεί. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πώς το ερµηνεύετε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Είναι η πίεση που δεχόµαστε από πελάτες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ): Προφανώς η ΝΑΜ, αυτό το ρώτησα και εγώ πριν, 

έχοντας συµφωνήσει µε τα ασφαλιστικά ταµεία έβλεπε σίγουρη δουλειά και µεγάλο κέρδος, 

λογικό είναι το να πίεζε λοιπόν. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το κατανοώ το να πιέζει η ΝΑΜ. Ο κ. Αδαµόπουλος πήγε, µίλησε µε 

τον κ. Κουρή; Τηλεφωνικά, πήγε εκεί επί τόπου, τον είδε προσωπικά; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): ∆εν γνωρίζω πώς επικοινωνούσαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ): Μας είπατε προηγουµένως ότι επικοινωνούσαν 

συνεχώς. 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): ∆εν το θεωρώ µεµπτό. 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Η πρώτη επαφή για την συγκεκριµένη συναλλαγή του κ. 

Αδαµόπουλου µε τον κ. Κουρή έγινε µετά την άρνηση του Ο∆∆ΥΧ.  
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Περίπου στα µέσα Νοεµβρίου, 20 Νοεµβρίου, περίπου τότε. 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Εξ όσων γνωρίζω η ιδέα ήταν να ζητήσει ουσιαστικά τη 

βοήθεια του κ. Κουρή µήπως και µεταπειστεί ο Ο∆∆ΥΧ για να προχωρήσει στην έκδοση του 

οµολόγου. Τελικά, µέσα από τις συζητήσεις τους, µου διαµηνύθηκε ότι προκρίθηκε η ιδέα να 

γίνει εσωτερικά γιατί ήταν κάτι το οποίο µπορούσε να το κάνει και η ∆23. ………» 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Εγώ θυµάµαι πολύ καλά ότι η ιδέα στην αρχή ήταν να 

βοηθήσει ο κ. Κουρής αν µπορούσε και όσο µπορούσε µήπως µεταπειστεί ο Ο∆∆ΥΧ για να 

προχωρήσει στην έκδοση. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι άλλο ειπώθηκε.» 

…………………. 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μπορείτε να µου πείτε εάν εσείς µε τον κ. Αδαµόπουλο είχατε 

επαφή µετά από αυτή τη συνάντηση που είχε µε τον κ. Κουρή και τι ακριβώς σας µετέφερε; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Η οδηγία ήταν να υποβάλουµε την πρόταση στην ∆23». 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: …………….Θέλω να είστε ειλικρινής και να µου πείτε το εξής: 

Πιστεύετε ότι η επαφή Αδαµόπουλου µε Κουρή ήταν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το 

συγκεκριµένο οµόλογο; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Ναι, πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ήταν αυτός ο λόγος, η επαφή του κ. Αδαµόπουλου µε τον κ. Κουρή; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Ναι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όταν λέτε ότι η επαφή Αδαµόπουλου µε Κουρή ήταν ο λόγος που 

εκδόθηκε, εξηγήστε µου πώς µπορεί να έγινε αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Κάποια στιγµή µου στάλθηκε ένα e-mail από το Μάκη 

Σαββίδη, ο οποίος µου είπε ότι µε τον Ο∆∆ΗΧ δεν µπορεί να εκδώσει το οµόλογο και άρα 

πρέπει να απευθυνθούν στον κ. Κουρή. Τις καλές σχέσεις µε τον κ. Κουρή τις είχε ο κ. 
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Αδαµόπουλος. Φαντάζοµαι ότι συζήτησε µε τον κ. Αδαµόπουλο –ξαναλέω ότι φαντάζοµαι, δεν 

είναι συζητήσεις τις οποίες γνωρίζω- και του εξήγησε ότι αυτό είναι προς το συµφέρον του 

ελληνικού δηµοσίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στη συνέχεια ο κ. Κουρής τι έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Από ό,τι ξέρω, µετά κινήθηκαν οι διαδικασίες και 

εκδόθηκε το οµόλογο». 

- Επί του θέµατος σοβαρά ερωτήµατα προκαλεί ο επιφανειακός τρόπος που η δικαιοσύνη 

αξιολόγησε και στη συνέχεια αντιµετώπισε την εµπλοκή και επήρεια του κ. Κουρή στην 

έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου. Κληθηκε να καταθέσει µία (1) µόνο φορά και µάλιστα 

προκαταρκτικά, από τον κ. Λέγκα, όπου έκανε µια γενική αναφορά στις σχέσεις του µε τον κ. 

Αδαµόπουλο. Ενώ δηλαδή στην κατάθεση αυτή παραδέχεται τη µακροχρόνια γνωριµία τους, 

παραλείπει ανεξήγητα να αναφέρει την κρίσιµη και πλέον πρόσφατη σε σχέση µε την 

κατάθεσή του συνάντηση που είχαν στο γραφείο του, περί τα µέσα Νοεµβρίου 2006. ∆ηλαδή 

στη συνάντηση κατά την οποία ο κ. Αδαµόπουλος φέρεται να του ζήτησε να παρακαµφθούν 

οι αντιρρήσεις του Ο∆∆ΗΧ, προκειµένου να εκδοθεί το επίδικο οµόλογο. Επί πλέον µετά την 

αποκάλυψη της πιο πάνω κρίσιµης συνάντησής τους που πιθανολογεί τον καθοριστικό ρόλο 

του κ. Κουρή στην έκδοση του οµολόγου, η  δικαιοσύνη δεν έκρινε απαραίτητη την εξέταση 

του προκειµένου να διασαφηνιστεί το η σκοπιµότητα και το περιεχόµενο των επαφών αυτών.   

- Υπήρχε γνώση των τελικών επενδυτών; 
- Όπως προανέφερα,  κατά τα έτη 2005-2006 ο Ο∆∆ΗΧ, εξέδωσε εφτά συνολικά 

σύνθετα επενδυτικά προϊόντα (δοµηµένα οµόλογα) τα οποία είχαν όλα ως τελικούς 

επενδυτές ασφαλιστικά ταµεία. Το γεγονός αυτό, είναι βέβαιο ότι το γνώριζαν ή σε 

κάθε περίπτωση θα έπρεπε να το γνωρίζουν τός ο οι παράγοντες του Υπουργείου 

οικονοµικών και του Υπ. Απασχόλησης, αλλά και η αρµόδια διεύθυνση της τράπεζας 

της Ελλάδος δεδοµένου ότι στοιχεία όλων των επενδυτικών πράξεων, αποστέλλονταν 

σε αυτούς. Είναι, επί πλέον αφελές να υποθέσει κανείς ότι αποφάσεις τεσσάρων (4) 

ασφαλιστικών ταµείων, που λήφθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, µε συνοπτικές 

διαδικασίες, πράξεις διαχειριστικές, που όλες ανακοινώθηκαν, σύµφωνα µε το νόµο,   

στο αρµόδιο Υπουργείο Απασχόλησης αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ήσαν 

γνωστές και σε παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµικών µέχρι την έκδοση του 

οµολόγου. 
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-  

- Είναι αυτονόητο έως και αυταπόδεικτο ότι οι αρµόδιοι της ∆-23 όσο και η πολιτική 

ηγεσία του Υπ. Οικονοµικών γνώριζαν τους τελικούς αποδέκτες για το οµόλογο των 

280 εκατ. δεδοµένου ότι σύµφωνα µε καταθέσεις µαρτύρων αλλά και έγγραφα 

προκύπτει ότι η αλλαγή του τύπου δανεισµού από σύµβαση Schuldschein σε οµόλογο 

έγινε κατόπιν απαίτησης των τελικών επενδυτών. Πολύ δε περισσότερο, ότι η 

εµπιστευτικότητα του οµολόγου όσον αφορά τη δυνατότητα απεριορίστου περαιτέρω 

µεταβιβάσεώς του, θα περιοριζόταν µόνο αν η ∆-23 απαιτούσε να µάθει τους τελικούς 

αποδέκτες.   

 

- ΠΕΡΙ ∆ΕΚΑΣΜΟΥ ΤΡΙΤΩΝ 

- Από πολλά στοιχεία του αποδεικτικού υλικού αλλά και γενικά από την αξιολόγηση 

όλης της διαδροµής µεταβιβάσεων του οµολόγου, σε συνδυασµό µε τα υψηλότατα 

ποσά προµηθειών που απέφερε στις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές εταιρείες, 

πιθανολογούν ενδείξεις περί παρανόµου χρηµατισµού τρίτων. Αυτό προκύπτει τόσο από την 

κατάληξη σηµαντικών χρηµατικών ποσών της προµήθειας της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» στην 

HITECH, µε αιτιολογία οµολογιακού δανείου που βεβαιώθηκε ως εικονικό καθώς επίσης από 

τις άκρως αντιφατικές πλην όµως αποκαλυπτικές, όψιµες εκδοχές των κ.κ. Αποστολίδη και 

Πρινιωτάκη οι οποίες αξιολογήθηκαν πιο πάνω. 

Αλλά στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι και ο ίδιος ο Αγάπιος ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ 

χαρακτηρίζει την όλη συναλλαγή του οµολόγου αυτού ότι συνιστά ουσιαστικώς θέµα 

πολιτικό και ότι «εµπλέκονται πολιτικά πρόσωπα σε αυτήν την ιστορία», ως και ότι το 

όνοµα του «χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον για να κουκουλωθεί ενδεχοµένως κάτι 

µεγαλύτερο σχετικό µε αυτήν την ιστορία» (βλ. την από 30-7-2007 συµπληρωµατική 

κατάθεση του Αγάπιου ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆Η) 

- Σε σχέση µε το XS 0260349492 οµόλογο- ΤΣΠΕΑΘ 

Το συγκεκριµένο οµόλογο, στις 10.07.2006, εκδόθηκε από τον Ο∆∆ΗΧ. Βασικός 

διαπραγµατευτής ήταν η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία όµως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση λειτούργησε για λογαριασµό της Calyon Corporate and Investment Bank. Η Calyon 

πώλησε αυθηµερόν το προϊόν  στη MAX-Q fund, συµφερόντων Γ. Παπαµαρκάκη στο 97,10 % 

της ονοµαστικής του αξίας. Η MAX-Q fund πώλησε την ίδια µέρα στην PROTON Bank στο 
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97,12% της ονοµαστικής του αξίας, και η τελευταία την ίδια στιγµή στην ΤΡΩΥΛΟΣ ΚΕΠΕΥ, 

στο 100% της ονοµαστικής του αξίας. Τέλος η ΤΡΩΥΛΟΣ ΚΕΠΕΥ µεταβίβασε το οµόλογο στο 

ΤΣΠΕΑΘ στο 100% της αξίας του. ∆ηλαδή φαινοµενικά δίχως προµήθεια, κάτι το οποίο 

αποτέλεσε ιδιαίτερο αντικείµενο διερεύνησης από την Επιτροπή µας. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης για την έκδοση και διακίνηση του συγκεκριµένου οµολόγου 

προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, που ακόµη δεν έχουν πληρως τεκµηριωθεί και 

αιτιολογηθεί. 

Συγκεκριµένα  

ΣΤΟ πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ της Ελληνικής 

Εθνικής Αρχής της καταπολέµησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και οµολόγων 

Αρχών και της Οµοσπονδιακής ∆ιωκτικής Αρχής της Ελβετίας γνωστοποιήθηκε ότι στις 7-7-

2006, δηλαδή τρεις ηµέρες πριν από την έκδοση του επιµάχου οµολόγου, είχε υπογραφεί 

σύµβαση µεταξύ της εταιρείας North Asset Management, που εδρεύει στα Cayman island και 

της εταιρείας Crozana Investment Limited, συµφερόντων ∆ηµητρίου Παστελάκου, µετόχου της 

ΤΡΩΥΛΟΣ Κ.Ε.Π.Έ.Υ., µε αντικείµενο γενικώς την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων στον 

τοµέα της διάθεσης στην αγορά επενδυτικών προϊόντων. Επίσης στις 10-7-2006 υπογράφτηκε 

ειδικότερη συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία η Crozana έλαβε από τη North Asset 

Management International  ως αµοιβή ποσό 6.500.000 € για τη διαµεσολάβηση διακίνησης του 

πιο πάνω οµολόγου των 130.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καθώς επίσης κι ένα άλλο 

7.150.000 €, που αφορά στη συναλλαγή του άλλου οµολόγου, επίσης ποσού 130.000.000 €, 

που κατέληξε στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών - 

Τ.Ε.ΑΎ.Φ.Ε. -), φαίνεται να µεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασµούς του ∆ηµητρίου 

Παστελάκου στην Ελβετία, ο οποίος στη συνέχεια  είχε αποστείλει, µέρος αυτών, εκτός των 

άλλων και σε άλλα πρόσωπα µε τα οποία είχε οικονοµικές συναλλαγές, χωρίς αυτές να έχουν 

ακόµα προσδιοριστεί. Οι διακινήσεις αυτές αναφέρεται στο από 5/10/2007 πληροφοριακό 

δελτίο, του Γραφείου Αξιωµατικών συνδέσµων της Ελβετίας στην Europol, που διαβιβάστηκε 

στην Εθνική Μονάδα Europol της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε αίτηµα την παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε έρευνα που διεξήγαγε για υπόθεση νοµιµοποίησης εγκληµατικών εσόδων, στην 

οποία φέρονταν ότι είχαν συµµετοχή και Έλληνες υπήκοοι. Στο πληροφοριακό δελτίο 

αναφέρονται ονοµαστικά ως ελεγχόµενα πρόσωπα οι Νικόλαος ∆εσποτόπουλος, ∆ηµήτριος 

Καπράνος, Ευάγγελος Γανουτζής, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Αριστοτέλης Τρουλλινός, 

Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας, Βασίλειος Πούλιος, Κωνσταντίνος Τάλαρης Μπαλατσούκας, 
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Ευαγγελία Μπουκόρου, ενώ γίνεται αναφορά και στις εταιρείες Viatsa S.A.» και «Ellinki 

Europaiki Anaptiksiaki S.Α.». Προκύπτει, όµως, από άλλο, το από 27/6/2007 ενηµερωτικό 

έγγραφο της προαναφερόµενης Οµοσπονδιακής ∆ιωκτικής Αρχής της Ελβετίας, ότι ο 

∆ηµήτριος Παστελάκος, τον Ιούλιο 2006, είχε επαφές στην Ελβετία, µε τους Αριστοτέλη 

Τρουλλινό και Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, µε τους οποίους µάλιστα διέµεινε στο ίδιο 

ξενοδοχείο (Hotel Kenpine). Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι ο Κωνσταντίνος 

Κυριακόπουλος, όπως προκύπτει από τις µαρτυρικές   καταθέσεις  ήταν αυτός που σύστησε 

στις αρχές του 2006, τον Γεώργιο Παπαµαρκάκη στον ∆ηµήτριο Παστελάκο, Επίσης ο Κ. 

Κυριακόπουλος ‘ήταν στέλεχος της Proton Bank και αυτός που επεξεργάστηκε το σχέδιο των 

όρων και επιτοκίων του επίµαχου οµολόγου. Σε ξενοδοχείο στη Γενεύη φέρεται ότι διέµενε στις 

25-7-2006 και 16-11-2006 ο ∆ηµήτριος Καπράνος, ενώ ο Νικόλαος ∆εσποτόπουλος φέρεται 

να επισκέφτηκε τη Γενεύη τον Ιούλιο 2006, όπου συναντήθηκε πιθανότατα µε τους Παστελάκο 

και Τρουλλινο. Την ίδια περίοδο, δηλαδή τον Ιούλιος 2006, φαίνεται ότι ανοίχθηκαν, στην 

Ελβετία, λογαριασµοί στο όνοµα του Νικου ∆εσποτόπουλου και ∆ηµητρίου Καπράνου. 

Συγχρόνως, όπως προκύπτει από στοιχεία της εξέτασης προκύπτει, ότι ο ∆ηµήτριος 

Παστελάκος απέστειλε από λογαριασµό του στην Dresdner Bank στις 3-8-2006, έµβασµα 

ποσού 150.000 € σε λογαριασµό της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.», συµφερόντων 

του, στην Proton Bank στην Αθήνα. Επίσης κατά το διάστηµα από 18-7-2006 έως 8-3-2007 

απέστειλε πάλι µέσω της Dresdner Bank, εµβάσµατα συνολικού ποσού 2.114.999 € σε 

λογαριασµό της εταιρείας «Viatsa.» συµφερόντων  του ιδίου και της Ζωής Μπασπανέλου,  που 

τηρείται στην «Ελληνική Τράπεζα». Επι πλέον βεβαιώνεται  η ύπαρξη χρηµατικών 

δοσοληψιών µεταξύ του Νικολάου ∆εσποτόπουλου και του παλαιού γνώριµου του ∆ηµήτριου 

Καπράνου και η µεταβίβαση σε λογαριασµούς του τελευταίου εµβασµάτων από λογαριασµούς 

του Νικολάου ∆εσποτόπουλου στη Dresdner Bank, κατά το έτος 2006, συνολικού ποσού 

270.000 € 

 Προκύπτει, επίσης, από το µε χρονολογία 2-7-2007 πληροφοριακό ∆ελτίο του Γραφείου 

Αξιωµατικών Συνδέσµων της Ελβετίας στην Europol, αλλά και από το από 11-7-2007 

ενηµερωτικό έγγραφο της Οµοσπονδιακής ∆ιωκτικής Αρχής της Ελβετίας, ότι στις 2-7-2007 

συνελήφθη στα σύνορα Ελβετίας – Ιταλίας, ο Ευάγγελος Γανουτζής, σε φορτηγό αυτοκίνητο 

του οποίου, βρέθηκε ποσό 200.000 €, το οποίο του το είχε παραδώσει, ως δέµα βιβλίων, ο 

Νικόλαος ∆εσποτόπουλος προκειµένου να το µεταφέρει στην Ελλάδα. Όπως δε προκύπτει 

από κατάθεση του Ευάγγελου Γανουτζή στην Ελβετική Αστυνοµία, είχε δηλώσει, ότι επρόκειτο 

να παραδώσει το πακέτο στην Ελλάδα σε πρόσωπο άγνωστο σε αυτόν πλην όµως που 

κατείχε κυβερνητική θέση. Κατέθεσε δε ο ίδιος ότι είχε µακροχρόνια, από το 1975, προσωπική 
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γνωριµία  µε τον ∆ηµητρη Καπράνο. Από όλα τα προαναφερόµενα και σύµφωνα µε στοιχεία 

της όλης εξέτασης φαίνεται ‘ότι υπήρχαν κεφαλαία του Νικολάου ∆εσποτόπουλου στην 

τράπεζα Dresdner Bank, τα οποία  µάλιστα µεταφέρθηκαν από λογαριασµούς του ∆ηµητρίου 

Παστελάκου . Οι συγκεκριµένες δοσοληψίες δεν διερευνήθηκαν µέχρι σήµερα µέσω υποβολής 

αιτήµατος δικαστικής συνδροµής προς την Ελβετική ∆ικαιοσύνη. Πάντως και σε κάθε 

περίπτωση οι προαναφερθείσες δοσοληψίες δεν δικαιολογούνταν από οποιαδήποτε µεταξύ 

τους, συνεργασία.  

 

- ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΕΑΥΦΕ 
Η ίδια ακριβώς προσχεδίαση, µεθόδευση και πορεία µε αυτά των προηγουµένων 

ισχύει και για το σύνθετο οµόλογο των 130.000.000 € που διατέθηκε στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

Τα υπέρογκα κέρδη όσων διαµεσολάβησαν προκύπτουν από τις συµβάσεις που 

καταρτίστηκαν µε εταιρείες συµφερόντων του Γεωργίου Παπαµαρκάκη και που είχαν 

εµπλακεί και σε ανάλογες συµβάσεις που αφορούσαν στο δοµηµένο οµόλογο των 280 

εκατ. ευρώ. Επί των συγκεκριµένων συµβάσεων, εικονικών απ’ ότι φαίνεται, 

αναφέρθηκα στο προηγούµενο κεφάλαιο.  Είναι προφανές, όσον αφορά στην προκειµένη 

περίπτωση, ότι η αποτίµηση εκ µέρους της Calyon, της αγοραίας αξίας του οµολόγου, στο 

97,5% της ονοµαστικής του αξίας, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να δικαιολογήσει 

το προαναφερθέν συµβατικό κέρδος της εταιρείας CROZANA του ∆ηµητρίου Παστελάκου 

στα 7.150.000 €, παρά µόνο εάν η πραγµατική αξία του συγκεκριµένου οµολόγου ήταν 

πολύ µικρότερη, κάτι το οποίο πράγµατι τεκµηριώθηκε κατά την προκείµενη εξέταση 

Μεταχείριση πορισµάτων του κ. Ζορµπά από την Ελληνική ∆ικαιοσύνη 

Τα τρία (3) πορίσµατα του προέδρου της Εθνικής Αρχής για την Καταπολέµηση της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες, κ. Γ. Ζορµπά 

αποστάλθηκαν εγκαίρως και στην Εισαγγελική Αρχή πλην όµως κρίθηκαν µη σύννοµα από 

τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.  

Η ανακριτική δικογραφία, η οποία αφορούσε την πρώτη έρευνα για το µεγάλο Οµόλογο του 

ΤΕΑ∆Υ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών στις 7η Αυγούστου του 2007, η 

οποία, λίγες ηµέρες µετά, επιστράφηκε στον αποστολέα, πρόεδρο της Αρχής, µε έγγραφο 

του Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών, στις 20 Αυγούστου, το οποίο αναφερόταν στο από 13-8-

2007 έγγραφο του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών. Συγκεκριµένα όπως αναφερόταν, επί λέξει, 
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στο πιο πάνω έγγραφο η έκθεση επιστρεφόταν  «∆ιότι είναι µη σύννοµη ως εκδοθείσα 

αναρµοδίως και κατά παράβαση ρητών διατάξεων του νόµου, υπό µόνου του Προέδρου της, 

της εκτιµήσεις και της απόψεις του οποίου απηχεί, µη ερειδόµενες εν πολλοίς στο συλλεγέν 

υπό της Αρχής αποδεικτικό υλικό». Έκρινε δε περαιτέρω ότι έπρεπε να είχε εκδοθεί πόρισµα 

από την Αρχής, ως συλλογικού οργάνου. Έκρινε ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του 

άρθρου 7 του ν. 3424/2005 στη περίπτωση που η Αρχή θεωρήσει ορισµένη σύµβαση ή 

συναλλαγή υπό την νοµιµοποίηση των εσόδων, συντάσσει αιτιολογηµένο πόρισµα και το 

αποστέλλει µαζί µε το φάκελο της υπόθεσης στον αρµόδιο εισαγγελέα. Θεώρησε δηλαδή η 

Εισαγγελική Αρχή ότι η πορισµατική κρίση και η έκθεση που θα την περιλάβει είναι 

συλλογική πράξη, διοικητικής µορφής, που προϋποθέτει διοικητική απόφαση. Όµως 

σύµφωνα µε την  Ποινική ∆ικονοµία η ποινική προδικαστική έρευνα είναι µυστική και 

πουθενά δεν προβλέπει κρίση συλλογικού οργάνου και λήψη απόφασης σύµφωνα µε τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ η εµπλοκή στην υπόθεση, του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. 

Σανιδά, ο οποίος µάλιστα, γνωµοδότησε εν τέλει ότι µπορεί η Εισαγγελική αρχή να 

χαρακτηρίσει τα έγγραφα του Προέδρου της Αρχής έστω, ως διαβιβαστική αναφορά και να το 

επισυνάψει στη δικογραφία. Όµως η Εισαγγελία Εφετών Αθήνας δεν έπραξε ούτω αυτό.!!  

Της 14.12.2007 ∆ιαβιβάστηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών η δικογραφία της Αρχής 

που αφορούσε το οµόλογο των 130 εκατ. ευρώ, που διατέθηκε στο ΤΣΕΠΕΑΘ. Με έγγραφο 

του Εισαγγελέως Εφετών και νυν Προϊσταµένου της Εισαγγελίας Εφετών κυρίου Ιωάννη 

Σακελάκου, στο οποίο επαναλαµβανόταν η πάγια πλέον άποψη περί «µη συννόµου» αλλά 

µε µια επί πλέον παραγγελία για τη λήψη και άλλων στοιχείων και καταθέσεων µαρτύρων 

αυτή την φορά επέστρεψε όλη τη δικογραφία προκειµένου να συµπλήρωση.  

Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι δεν έχει καµία αρµοδιότητα η εισαγγελική αρχή να κρίνει ως 

άκυρες προανακριτικές πράξεις, κάτι όµως που µπορεί να κάνει το αρµόδιο ∆ικαστικό 

Συµβούλιο.  

Σύµφωνα µε την κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής µας, ο κ. Ζορµπάς κατά τη διάρκεια 

της ανταλλαγής των προαναφερόµενων εγγράφων είχε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον κ. 

Σανιδά από τον οποίο ζήτηση να κινηθεί η διαδικασία δικαστικής συνδροµής, κυρίως µε τις 

αρµόδιες αρχές της Ελβετίας, προκειµένου να διασαφηνιστούν όλες οι ύποπτες διακινήσεις 

χρηµατικών ποσών στα εκεί τραπεζιτικά ιδρύµατα. «Ακόµη δεν αρχίσαµε να κάνουµε την 

προκαταρκτική, αίτηµα (για συνδροµή) θα κάνουµε;» φέρεται να απάντησε στο αίτηµα ο κ. 
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Σανιδάς. Ο τελευταίος αρνήθηκε το συµβάν κατά τη διάρκεια της δικής του κατάθεσης πλην 

όµως και σε κάθε περίπτωση είναι πλέον βέβαιο και έχει αξιολογηθεί αρκούντως από όλα τα 

µέλη της Επιτροπής ότι οι αρµόδιες δικαστικές αρχές και πρωτίστως η Εισαγγελία Εφετών 

Αθηνών ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ, µε αποτέλεσµα να υπάρχει «σκοταδι» στη 

διακίνηση σοβαρών χρηµατικών ποσών, που αφορούν αναµφισβήτητα στην υπόθεση που 

εξετάζουµε. 

Η εξεταστική επιτροπή, αξιολόγησε ιδιαιτέρως επιφυλακτικά έως και αρνητικά τη συνολική 

στάση της ελληνικής δικαιοσύνης ως προς τη διαδικασία διεκπεραίωσης της υπόθεσης που 

ερευνήσαµε. Επισηµάναµε ιδιαιτέρως τα εξής: 

Α) Ανελήφθη σε µια ανεξήγητη έως ύποπτη αντιπαράθεση µε τον Πρόεδρο της Εθνικής 

Αρχής επί σοβαρών θεµάτων, που άπτονταν της ουσίας της υπόθεσης επικαλούµενη 

δικονοµικά έως και διοικητικής φύσεως ζητήµατα, αποστερώντας έτσι τη δυνατότητα στη 

δικαστική έρευνα πολύτιµων πρωτογενών στοιχείων, που είχε συγκεντρώσει µε µεθοδική κι 

επίµονη προσπάθεια η Εθνική Αρχή και καθυστερώντας, τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο την 

έναρξη διερεύνησης της υπόθεσης. 

Β)  ∆εν προέβη σε καµία ενέργεια διερεύνησης µέσω της υποβολή αιτήσεων δικαστικής 

συνδροµής, της πορείας του ύποπτου χρήµατος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της 

έρευνας από την Εθνική Αρχή και αναφέρεται στο πιο πάνω ιστορικό αλλά και στις Εκθέσεις 

του προέδρου της Αρχής, µε αποτέλεσµα να υφίσταται µέχρι σήµερα η ανεπίτρεπτη έως 

αδιανόητη ασάφεια επί του κρίσιµου αυτού θέµατος. 

Γ) Σοβαρά ερωτήµατα προκαλεί το γεγονός ότι κάθε φορά που η έρευνα πλησίαζε ή έπρεπε 

να ασχοληθεί επικίνδυνα µε πολιτικά πρόσωπα, αυτη λοξοδροµούσε ή «σιωπούσε» 

εύγλωττα. Πχ. Όπως προαναφέρθηκε µας προκάλεσε έντονη δυσφορία το γεγονός ότι ένα 

από τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο τότε Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονοµικών κ. Κουρής 

κλήθηκε να καταθέσει ΜΟΝΟ µία φορά, και αυτή στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης 

(από τον κ. Λέγκα) ενώ θα έπρεπε να κληθεί τουλάχιστον δύο (2) ακόµη προκειµένου να 

καταθέσει τόσο για τις επαφές του κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα ( Μέσα Νοεµβρίου 

2006) πριν την έκδοση του οµολόγου των 280 εκατ. ευρώ, µε τον µακροχρόνια γνωστό του 

κ. Αδαµόπουλο, στέλεχος της jp Morgan και για την πιθανή συνεισφορά του στην έκδοση 

καθώς επίσης και προκειµένου να διευκρινίσει τους λόγους που παρέκαµψε τόσο ο ίδιος όσο 

και ο κ. ∆ούκας τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί από τα στελέχη της ∆-23 για την 
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έκδοση του οµολόγου. Η ίδια «σιωπή» παρατηρήθηκε ακόµα και όταν η επιτροπή µας, 

εντοπίζοντας της πιο πάνω παράλειψη, απέστειλε προς τον κ. Εφέτη Ανακριτή, τα 

αποσπάσµατα των πρακτικών που αναφέρονταν στις συγκεκριµένες και αδιευκρίνιστες µέχρι 

σήµερα, συµπεριφορές του κ. Κουρή.  

Γ) Τα ίδια που προαναφέρονται για τον κ. Κουρή ισχύουν και για την περίπτωση των κ.κ. 

∆ούκα και Τσιτουρίδη. Πολλές φορές τα στοιχεία που συνεισφέρονταν στην υπόθεση 

καθιστούσε απαραίτητη τη παροχή διευκρινήσεων από αυτούς, πλην όµως ευσχήµως 

αποφεύγονταν έστω και µόνο η αναφορά των ονοµάτων τους για εύλογους λόγους.    

Ι. Πολιτική ευθύνη 

Προκειµένου να καταστεί σαφέστερο  το πλαίσιο λειτουργίας και ενασχόλησης της 

εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής πρέπει να επαναφέρω προς υπόµνηση  την έννοια 

της πολιτικής ευθύνης, όπως αυτή ορίζεται στο Ελληνικό Σύνταγµα και τους νόµους.     

 Η πολιτική ευθύνη είναι θεµελιώδης αρχή της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, που 

προβλέπει τη λογοδοσία των διαχειριστών της πολιτικής εξουσίας στο Κοινοβούλιο και 

εµµέσως στους πολίτες. 

Το  Σύνταγµα προβλέπει στο άρθρο 85 ότι  «Τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, 

καθώς και οι Υφυπουργοί, είναι  συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της 

κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρµοδιότητάς του 

...;». Αντίστοιχα, το άρθρο 35 υπογραµµίζει τη βαρύτητα, που ενέχει η υπουργική υπογραφή. 

Αν και αναφέρεται στις αποφάσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, οι οποίες απαιτούν 

προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού, το γεγονός ότι µόνο η Υπογραφή του Υπουργού 

στοιχειοθετεί την προσωπική του ευθύνη, δείχνει το βάρος, που έχει η υπογραφή του. 

Πλέον, η πολιτική ευθύνη των Υπουργών και  της κυβέρνησης ορίζεται από το Π.∆. 63/2005, 

άρθρο 42: «Οι υπουργοί υπέχουν κοινοβουλευτική ευθύνη για τις πράξεις ή 
παραλείψεις τους, καθώς, επίσης, και για πράξεις ή παραλείψεις των υφυπουργών 
του υπουργείου, στο οποίο προΐστανται, ακόµα και αν στους υφυπουργούς αυτούς 
έχουν ανατεθεί κοινοβουλευτικές αρµοδιότητες και νοµοθετική πρωτοβουλία». 

Η έννοια της πολιτικής ευθύνης δεν  ταυτίζεται µε την έννοια της ενοχής. Είναι ευρύτερη. 

Περιλαµβάνει και  την ηθική και την κοινωνική  και τη διοικητική ευθύνη. Eίναι βαθύτατα 
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πολιτική - κυβερνητική έννοια και κατά πολύ προγενέστερη από την «αστική» ή «ποινική» 

σηµασία της λέξης. 

Η ευθύνη συνδέεται άµεσα µε την ανάληψη  αρµοδιοτήτων. Ο θεσµός της πολιτικής  

ευθύνης συνεπάγεται την υποχρέωση  της κυβέρνησης να παρέχει πληροφορίες  για το έργο 

της, να λογοδοτεί στο  κοινοβούλιο και να παραιτείται, όταν αίρεται η εµπιστοσύνη της 

Βουλής. Τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, που αν και δεν είναι µέλη της 

κυβέρνησης, θεωρούνται ως τέτοια λόγω αρµοδιοτήτων τους, είναι ατοµικώς υπεύθυνοι για 

όσα ζητήµατα υπάγονται στη σφαίρα των αρµοδιοτήτων τους: από την προσυπογραφή των 

πράξεων (πχ. ενός Π.∆.), έως τη χάραξη και τη διοικητική διεκπεραίωση της πολιτικής του 

Υπουργείου. Αντίστοιχα, όταν ο Πρωθυπουργός καλύπτει συγκεκριµένους Υπουργούς, η 

ευθύνη από τις πράξεις τους, µετατίθεται σε ολόκληρο το Υπουργικό Συµβούλιο. H έννοια  

της πολιτικής ευθύνης δεν  

είναι, ή µάλλον δεν θα έπρεπε να είναι µια φραστική έννοια,ανευ ουσίας και αντικειµενικού 

χαρακτήρα.  

Τόσο το Σύνταγµα, όσο και η νοµοθεσία, της προσδίδει  ουσιαστική αξία, αντικειµενικό 

χαρακτήρα και δυνατότητα εφαρµογής. 

Εδώ και χρόνια, ακούγεται από την  αντιπολίτευση η ανάγκη ανάληψης πολιτικών ευθυνών, 

αίτηµα, όµως, το οποίο πέφτει στο κενό από τις  εκάστοτε κυβερνήσεις, καθιστώντας  

την έννοια της πολιτικής ευθύνης  απλή ρητορεία. Η ρητορεία γύρω από την έννοια της 

πολιτικής ευθύνης τελικά αποδυναµώνει από κάθε πραγµατικό περιεχόµενο την 

συγκεκριµένη αρχή λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος, φτάνοντας, σήµερα, στο σηµείο 

να µην παραδέχεται κανένα πολιτικό πρόσωπο ευθύνη. 

Σχεδόν όλοι οι Πολιτικοί-Μάρτυρες, που κατέθεσαν στην προηγούµενη Εξεταστική 

Επιτροπή, προσπάθησαν να µας πείσουν ότι η πολιτική είναι απλή διαχείριση και 

διεκπεραίωση µηχανισµών εξουσίας.  

Επειδή, όµως, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και  τους νόµους, καθένα από τα µέλη του 

Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί, ανεξαρτήτως της συλλογικής ευθύνης 

της Κυβέρνησης, φέρουν και πολιτική ευθύνη για τις συγκεκριµένες πράξεις ή παραλείψεις 

των αρµοδιοτήτων τους, προχωρήσαµε τότε στην πιο κάτω εξειδίκευση των πράξεων ή 

παραλείψεων αυτών. 

ΙΙ. Απόδοση Πολιτικών  Ευθυνών 
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Πέρα από τις επιµέρους ενέργειες ή παραλείψεις Υπουργών και Υφυπουργών που συνετέλεσαν 

στην πραγµατοποίηση των µη σύννοµων και ζηµιογόνων για τα Ασφαλιστικά Ταµεία 

συναλλαγών σε δοµηµένα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκ των οποίων παρήχθη συν τοις 

άλλοις µαύρο χρήµα, καίριο ρόλο τόσο στη σφαίρα ευθυνών και αρµοδιοτήτων του 
Υπουργείου Οικονοµίας, όσο και στην αντίστοιχη του Υπουργείου Απασχόλησης 
διαδραµάτισαν οι Γενικοί Γραµµατείας, πρόσωπα εµπιστοσύνης των αρµοδίων 
Υπουργών και διορισµένοι από αυτούς µε πολιτικά κριτήρια.  

Α. Από την αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού προκύπτει ότι ο βασικός κρίκος 

που συνέδεε και συντόνιζε όλη τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, έκδοσης και περαιτέρω 

κυκλοφορίας του σύνθετου οµολόγου των 280.000.000 ευρώ, υπήρξε ο Γενικός Γραµµατέας 

∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής κ. Γ. Κουρής, γιατί:  

1. Προκύπτει ότι κατά την κρίσιµη περίοδο, διαπραγµάτευσης µε τα ασφαλιστικά Ταµεία, 

διαπραγµάτευσης µεταξύ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ και των τεσσάρων ασφαλιστικών Ταµείων 

για την αγορά του προαναφεροµένου οµολόγου, διαδραµάτισε κρίσιµο ρόλο στην τελική 

έκδοσή του από την ∆-23 ∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για τεκµηρίωση 

του συγκεκριµένου ισχυρισµού, επαναφέρω τα αποδεικτικά στοιχεία.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: …………….Θέλω να είστε ειλικρινής και να µου πείτε το εξής: 

Πιστεύετε ότι η επαφή Αδαµόπουλου µε Κουρή ήταν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το 

συγκεκριµένο οµόλογο; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Ναι, πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ήταν αυτός ο λόγος, η επαφή του κ. Αδαµόπουλου µε τον κ. 

Κουρή; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Ναι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όταν λέτε ότι η επαφή Αδαµόπουλου µε Κουρή ήταν ο λόγος 

που εκδόθηκε, εξηγήστε µου πώς µπορεί να έγινε αυτό. 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Κάποια στιγµή µου στάλθηκε ένα e-mail από το Μάκη 

Σαββίδη, ο οποίος µου είπε ότι µε τον Ο∆∆ΗΧ δεν µπορεί να εκδώσει το οµόλογο και άρα 
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πρέπει να απευθυνθούν στον κ. Κουρή. Τις καλές σχέσεις µε τον κ. Κουρή τις είχε ο κ. 

Αδαµόπουλος. Φαντάζοµαι ότι συζήτησε µε τον κ. Αδαµόπουλο –ξαναλέω ότι φαντάζοµαι, 

δεν είναι συζητήσεις τις οποίες γνωρίζω- και του εξήγησε ότι αυτό είναι προς το συµφέρον 

του ελληνικού δηµοσίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στη συνέχεια ο κ. Κουρής τι έκανε; 

ΜΑΡΤΥΣ (Γεώργιος Παπαµαρκάκης): Από ό,τι ξέρω, µετά κινήθηκαν οι διαδικασίες και 

εκδόθηκε το οµόλογο». 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Λοιπόν, έχουµε ένα στοιχείο - που δεν ξέρω αν ρωτηθήκατε - 

αδιαµφισβήτητο, το οποίο είναι ένα στοιχείο της δικογραφίας, ότι όταν οι ναυαγεί η 

χρηµατοδότηση από τον Ο.∆.∆Η.Χ. …….. όταν έχει µαταιωθεί η χρηµατοδότηση από τον 

Ο.∆.∆Η.Χ., υπάρχει µέσα στη δικογραφία ένα e-mail, που στέλνεται από τον κ. 

Παπαµαρκάκη στον κ. Αδαµόπουλο και, ουσιαστικά, τον εκβιάζει, τον πιέζει και του λέει επί 

λέξει «κοίταξε να δεις, πήγαινε βρες τον Κουρή, να τελειώσει η υπόθεση, να 

κλείσουµε την ,υπόθεση να φύγει το οµόλογο, να κλείσει το οµόλογο. Σε περίπτωση 

που δεν το κάνεις, τότε θα αλλάξω τράπεζα». Το γνωρίζετε αυτό εσείς; 

ΜΑΡΤΥΣ (Αβραάµ Σαββίδης): Πρέπει να αναφέρεστε στο συγκεκριµένο e-mail που 

ανέφερα πριν στον συνάδελφό. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το ξέρατε εσείς αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ (Αβραάµ Σαββίδης): Ναι. Ήµουν στην κοινοποίηση. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Το είχατε λάβει και εσείς αυτό το e-mail; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Ναι, µου είχε κοινοποιηθεί. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πώς το ερµηνεύετε αυτό; 

ΜΑΡΤΥΣ (ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ): Είναι η πίεση που δεχόµαστε από πελάτες. 

2. Ως Γεν./ γραµµατέας ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής και επικεφαλής του Ο∆∆ΗΧ, πρέπει  ή 

θα έπρεπε να έχει πλήρη γνώση των συνθηκών δανεισµού της χώρας και συγκεκριµένα ότι 
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η ∆/23 ποτέ δεν είχε δανειστεί µέσω οµολογιακού δανείου αλλά µόνο µε σύµβαση τύπου 

Schuldsein και έτσι δεν θα έπρεπε να συστήσει στον γνωστό του κ. Αδαµόπουλο την 

υπηρεσία αυτή για έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου. 

3. Με τις πιο πάνω ιδιότητές του, πρέπει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τουλάχιστον εφτά ίδια 

ακριβώς σύνθετα προϊόντα (δοµηµένα οµόλογα) είχε εκδώσει ο Ο∆∆ΗΧ ο οποίος είχε και 

τη σχετική εµπειρία για τη σωστή διαπραγµάτευση και ενώ θα έπρεπε να κατευθύνει τον κ. 

Αδαµόπουλο προς τον Ο∆∆ΗΧ για τις δανειακές ανάγκες του επόµενου έτους, όχι µόνο 

δεν το έκανε, αλλά από ότι προκύπτει και από το αποδεικτικό υλικό ούτε καν ενηµερώθηκε 

πριν τη συγκατάθεσή του για την έκδοση του οµολόγου από τη ∆/23.  

4. Με τις ίδιες όπως παραπάνω ιδιότητές του  πρέπει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι και τα 

εφτά δοµηµένα οµόλογα που είχε εκδώσει ο Ο∆∆ΗΧ είχαν ως τελικούς επενδυτές 

ασφαλιστικά Ταµεία και ως εκ τούτου πρέπει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ασφαλιστικά 

Ταµεία θα ήταν και οι τελικοί επενδυτές και του οµολόγου αυτού. 

5. Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι κατά τη διαδικασία έκδοσης ίδιων προϊόντων από τον 

Ο∆∆ΗΧ προηγείτο διαπραγµάτευση µε περιορισµένο έστω αριθµό βασικών 

διαπραγµατευτών, προκειµένου να επιτευχθούν οι ευνοϊκότεροι για το δηµόσιο όροι 

δανεισµού, κάτι όµως που δεν επεδίωξε µε το συγκεκριµένο οµόλογο µε αποτέλεσµα να 

είναι αµφίβολος ο ισχυρισµός του ότι επιτεύχθηκαν οι καλύτεροι δυνατοί όροι δανεισµού.  

6. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτουν οι λόγοι που παρέκαµψε τις επιφυλάξεις των 

στελεχών της ∆/23 για την έκδοση του συγκεκριµένου οµολόγου. Από όλα τα 

προαναφερόµενα, προκύπτει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Κουρής ήταν αυτός που είχε 

διαβεβαιώσει έξι µήνες πριν την έκδοσή του, τόσο την JP Morgan όσο και την 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ ότι τελικά το οµόλογο θα εκδίδονταν µε τους συγκεκριµένους 

όρους από το ελληνικό δηµόσιο. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι ενώ η 

πρόταση για την έκδοση είχε ήδη απορριφθεί από τον Ο∆∆ΗΧ, από τα µέσα Οκτωβρίου 

2006, κανένας άλλος δε Οργανισµός του ∆ηµοσίου δεν εξέδιδε τέτοιους είδους προϊόντα, 

οι εκπρόσωποι της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ συνέχιζαν απτόητοι να προκαλούν αποφάσεις των 

ασφαλιστικών Ταµείων για επένδυση στο συγκεκριµένο προϊόν µέχρι και τις αρχές 

∆εκεµβρίου 2006.  

Β. Σοβαρές ευθύνες για την εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται ότι έχει και ο τότε Ειδικός Γραµµατέας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ∆. ΜΑΜΜΩΝΑΣ, γιατί: 
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1. Εκ του νόµου, όπως αναφέρθηκε στο πιο πάνω ιστορικό, είχε τη γενική ευθύνη ελέγχου 

σκοπιµότητας και νοµιµότητας των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών Ταµείων. 

Στον τοµέα ευθύνης του λειτουργούσαν Υπηρεσίες οι οποίες συγκέντρωναν µηνιαίες, εξαµηνιαίες 

και ετήσιες καταστάσεις µε τα πλήρη στοιχεία των επενδυτικών πράξεων των Ταµείων και 

προφανώς αυτών που ελέγχονταν.  

2. Όπως προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, είχε ζητήσει επιτακτικά από όλους τους 

διοικητές και τα στελέχη των ασφαλιστικών Ταµείων να έχουν συχνότατες κοινές συσκέψεις στις 

οποίες είναι προφανές ότι εκτός των άλλων συζητούντο και οι επενδυτικές προθέσεις ή και 

δραστηριότητές τους.   

Πέρα των παραπάνω, σύµφωνα µε το σύνολο των γεγονότων που τέθηκαν υπόψη της 

παρούσας Επιτροπής, ευθύνες προκύπτουν για τα παρακάτω πρόσωπα, που την κρίσιµη 

περίοδο, διατέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί.  

Γ. Πέτρος ∆ούκας 

Από την έρευνα της παρούσας Επιτροπής προκύπτουν ενδείξεις ότι ο τότε Υφυπουργός 

Οικονοµικών κ. Π. ∆ούκας: 

1. Είχε την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους, των συνθηκών 

δανεισµού, του Ο∆∆ΗΧ, άµεσος δε συνεργάτης του ήταν ο Γεν. Γραµµατέας του 

Υπουργείου, κ. Κουρής. Ο κ. ∆ούκας είχε ή θα έπρεπε να γνωρίζει τον χαρακτήρα και την 

επικινδυνότητα των συγκεκριµένων σύνθετων προϊόντων, τους τελικούς αποδέκτες των 

προηγούµενων οµολόγων που είχε εκδώσει ο Ο∆∆ΗΧ, θα έπρεπε να του προκαλέσει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο λόγος που η υφιστάµενη του υπηρεσία ∆/23 του Γεν. Λογιστηρίου 

του Κράτους χρησιµοποιούσε  για πρώτη φορά  τον τρόπο αυτό δανεισµού 

παρακάµπτοντας τη σύµβαση τύπου Schuldsein και θα έπρεπε να γνωρίζει ή να 

υποθέσει βάσιµα ότι τελικοί αποδέκτες του οµολόγου των 280.000.000 θα ήταν 

ασφαλιστικά Ταµεία. 

2. Ακόµα δεν έχει διευκρινιστεί µε ποια αιτιολογία έλαβε την πολιτική απόφαση και 

παρέκαµψε τις σοβαρές και επαναλαµβανόµενες επιφυλάξεις των στελεχών της ∆/23 για 

τη σκοπιµότητα έκδοσης του συγκεκριµένου οµολόγου και κυρίως για ποιο λόγο δεν 

φρόντισε να προσυνεννοηθεί µε τον Ο∆∆ΗΧ όπως προτείνετο στις έγγραφες επιφυλάξεις 

µε τον Ο∆∆ΗΧ, τόσο προκειµένου για να διασφαλιστούν οι ευνοϊκοί όροι για την 

επικείµενες δανειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου αλλά βεβαίως και για να εκµεταλλευτούν τη 

δεδοµένη εµπειρία του στην έκδοση τέτοιων τίτλων.  
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3. Τελικά συνυπέγραψε από κοινού µε τον κ. Μεϊµαράκη και µάλιστα αυθηµερόν και 

ενώπιον των ενιστάµενων υφισταµένων του, στελεχών της ∆/23, την Κ.Υ.Α. για την 

έκδοση του οµολόγου.  

Όπως προανέφερα όλες οι πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του κ. ∆ούκα, απαραίτητες 

προκειµένου να υπάρξει πλήρης δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έτυχαν της 

στοιχειώδους αξιολόγησης των επιµέρους αρµόδιων δικαστικών αρχών, µε αποτέλεσµα να 

ανακύπτουν σοβαρά ερωτήµατα για την πληρότητα της δικαστικής έρευνας.  

∆. Σάββας Τσιτουρίδης   

Ως αρµόδιος για το γενικότερο έλεγχο λειτουργίας των ασφαλιστικών Ταµείων και γενικότερα της 

εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας διαχείρισης της 

περιουσίας τους, φέρει την πολιτική ευθύνη επειδή:  

1.Παρέλειψε από κοινού µε τους προκατόχους του από το 2004 να επαναδραστηριοποιήσει 

την Επιτροπή Εποπτείας και ∆ιαχείρισης Αποθεµατικών Ασφαλιστικών Ταµείων, γεγονός 

που είχε ως αποτέλεσµα να ήταν αδύνατη οποιαδήποτε προληπτική ή και κατασταλτική 

παρέµβαση προς την κατεύθυνση διασφάλισης της περιουσίας τους.  

2. Είχε την αποκλειστική και ανέλεγκτη αρµοδιότητα του διορισµού των Προέδρων και των 

κυβερνητικών εκπροσώπων των διοικητικών συµβουλίων των ταµείων. 

3. Φαίνεται ότι είχε ή θα έπρεπε να έχει γνώση για τις επενδύσεις των ασφαλιστικών 

Ταµείων σε δοµηµένα προϊόντα αφού  

Τα περισσότερα όµως ερωτηµατικά προκαλεί η κατάθεσή στην παρούσα Επιτροπή του κ. Α. 

Βγενόπουλου και συγκεκριµένα τα στοιχεία που προσκόµισε σχετικά µε την από 10-10-2006 

απάντηση του κ. Τσιτουρίδη σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Χ. Βερελή σχετικά µε την 

επένδυση του ΤΑΞΥ σε «τραπεζικό» οµόλογο µε την οποία ζητάει να ενηµερωθεί για τα 

επενδυόµενα ποσά και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Σύµφωνα µε τον κ. Βγενόπουλο, 

από την απάντησή του κ. Υπουργού προκύπτει: 

α. ότι ο πρώην Υπουργός, ακόµα και αν δεν ήξερε µέχρι τότε τι συνέβαινε µε τις αγορές των 

δοµηµένων από ασφαλιστικά Ταµεία, ενηµερώθηκε ήδη από τον Οκτώβρη του 2006 

προκειµένου να απαντήσει στην ερώτηση.  

β. ότι ο πρώην Υπουργός στην απάντησή του ψευδώς έκανε λόγο για οµόλογα του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, αποκρύβοντας ότι πρόκειται για δοµηµένα προϊόντα.  
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γ. ότι ο πρώην Υπουργός επίσης ψευδώς ανέφερε ότι οι συγκεκριµένες τοποθετήσεις έγιναν 

«χωρίς την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου»  

«ΜΑΡΤΥΣ (Ανδρέας Βγενόπουλος): Είναι δύο τα ψέµατα. Το πρώτο ψέµα είναι ότι είναι οµόλογα, 

ενώ είναι δοµηµένα οµόλογα. Και το δεύτερο είναι ότι έγινε χωρίς την ανάληψη επενδυτικού 

κινδύνου.  

[‘…] … εάν υποτεθεί πως θα µπορούσε να ισχυριστεί [Σηµείωση: ο πρώην Υπουργός κ. 

Τσιτουρίδης] οποιαδήποτε άγνοια διότι οι Πρόεδροι που έβαλε αυτός δεν τον ενηµέρωναν, διότι οι 

Κυβερνητικοί εκπρόσωποι που έβαλε αυτός δεν τον ενηµέρωναν, διότι στις συσκέψεις πήγαιναν 

και συζητούσαν µόνο για ποδόσφαιρο και όχι για τα χρήµατα των ταµείων, εν πάσει περιπτώσει 

στην ηµεροµηνία αυτή, στις 10 Οκτωβρίου που απάντησε, είχε γνώση ότι κάτι συµβαίνει.»  

3.  Από το αποδεικτικό υλικό και κυρίως από τις καταθέσεις του ήδη κατηγορουµένου και του πρ. 

Αντιπροέδρου του ΤΕΑΥΦΕ κάθε φορά που ετίθετο ζήτηµα για τη σκοπιµότητα και νοµιµότητα 

των επενδύσεων του Ταµείου στα σύνθετα προϊόντα , ο πρόεδρός του και επίσης 

κατηγορούµενος κ. Π. ∆εµέστιχας διαβεβαίωνε ότι για κάθε επένδυση υπήρχε η γνώση και η 

έγκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  

4. Θεωρείται τουλάχιστον αφελής η άποψη ότι ο απίστευτος συντονισµός και η ταχύτητα λήψης 

των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των Ταµείων για επένδυση τόσο µεγάλων ποσών 

σε προϊόντα πρωτόγνωρα όσο αφορά τη δοµή τους δεν προϋπέθετε αν όχι την προηγούµενη 

αλλά έστω και εκ των υστέρων γνώση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.   

 

Ε. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: 

Ως Υπουργός των Οικονοµικών και παρότι οι συγκεκριµένες και εξειδικευµένες αρµοδιότητες που 

αφορούν τον έλεγχο του Ο∆∆ΗΧ, τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους, ήταν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα του υφυπουργού κ. ∆ούκα, είναι προφανές ότι ευθύνεται για την παράλειψη 

γενικότερης εποπτείας στην διαχείριση του δηµόσιου χρέους, της ανεπάρκειας θεσµικού 

πλαισίου, της ορθής λειτουργίας και συνέργιας των συναρµόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών 

µηχανισµών.  

Ιδιαίτερη ευθύνη φέρει για τη δυσλειτουργία έως και ανεπάρκεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

να προβαίνει σε ουσιαστικούς ελέγχους των συναλλαγών των χρηµατιστηριακών εταιρειών και 

κυρίως αυτών των τραπεζικών ταµείων. Επίσης ήταν εµφανής έως και κραυγαλέα η δυσφορία 

τόσο του ίδιο όσο και ολόκληρης της κυβέρνησης για το ουσιαστικό έργο του τότε Προέδρου της 
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Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης Εσόδων από Παράνοµες δραστηριότητες κ. Ζορµπά, που τον 

οδήγησε αρχικά στη συκοφάντηση του έργου του και στη συνέχεια την έµµεση πλην σαφή 

καρατόµησή του µέσω της µετατροπής της Αρχής σε απλή Επιτροπή του Υπουργείου του, υπό 

τον αποκλειστικό έλεγχό του.  

Στ’ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: 

Υπέχει πολιτική ευθύνη αφού συνυπέγραψε από κοινού µε τον κ. ∆ούκα την Κ.Υ.Α. για 

έκδοση του δοµηµένου οµολόγου χωρίς να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µορφή 

δανεισµού µε τη µορφή οµολόγου κι όχι τύπου Schuldsein που αφορούσε δαπάνες στο 

Υπουργείο του, και µε δεδοµένο ότι κατά το χρόνο υπογραφής δεν είχαν 

συγκεκριµενοποιηθεί οι ανάγκες αυτές.  

 

Καταληκτικό συµπέρασµα 

Από την εξαντλητική αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, 

προκύπτει ότι: 

α. το θεσµικό πλαίσιο, οι συναρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί και οι αντίστοιχοι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί που αφορούν στη λειτουργία των ασφαλιστικών Ταµείων και τη 

χρηστή, προς όφελος των ασφαλισµένων και του ∆ηµόσιου συµφέροντος διαχείριση της 

περιουσίας τους, µπορούν να χαρακτηριστούν  (σύµφωνα µε αναφορά του Σ. Ροµπόλη) 

ως «επιµελώς ανοργάνωτα». Η όλη διάρθρωση του συστήµατος είναι έτσι διαµορφωµένη 

και λειτουργεί κάτω από τέτοιες συνθήκες ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην 

εκάστοτε πολιτική εξουσία να λειτουργεί προς όφελος των πελατειακών σχέσεων και για 

την εξυπηρέτηση ιδιοτελών επιδιώξεων. Πρόκειται για ένα διάτρητο σύστηµα που στη 

διαχρονική του λειτουργία εξηγεί τις αιτίες της κατάρρευσης του ασφαλιστικού 

συστήµατος. Είναι αυτονόητο ότι καµία προσπάθεια εξυγίανσης του όλου συστήµατος 

δεν µπορεί να πετύχει αν δεν θωρακιστεί µε ένα απρόσβλητο και διαφανές θεσµικό 

πλαίσιο και του αντίστοιχους µηχανισµούς λειτουργίας και ελέγχου.  

β. Ειδικότερα, τεράστια ευθύνη για την εµφάνιση, την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα της 

υπόθεση που εξετάστηκε φέρουν η Τράπεζα της Ελλάδας (θεµατοφύλακας των 

αποθεµατικών των Ταµείων) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για λόγους που 

αναφέρθηκαν µε λεπτοµέρεια στο πιο πάνω ιστορικό. 
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γ. Χαρακτηριστικό της βαριάς αµέλειας τόσο του ελληνικού δηµοσίου όσο και των 

διοικήσεων των ασφαλιστικών ταµείων προς διασφάλιση των συµφερόντων τους είναι το 

γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν ασκηθεί αγωγές προς όλες τις κατευθύνσεις µε 

στόχο την πλήρη αποζηµίωσή τους από τις καταχρηστικές συµβάσεις δανεισµού τους.  

δ. Για άλλη µία φορά σε υπόθεση τέτοιας υφής µας εξέπληξε δυσάρεστα η λειτουργία της 

ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως έχω ήδη αναφέρει, έχω διαµορφώσει την άποψη για να 

µην πω την πεποίθηση ότι η προαναφερόµενη συµπεριφορά των συγκεκριµένων 

δικαστικών αρχών µεθοδεύτηκε προκειµένου να αποκλειστεί, πάση θυσία, η εµπλοκή της 

Βουλής στη διερεύνηση πιθανών ευθυνών εµπλεκοµένων πολιτικών προσώπων. Η 

συµπεριφορά αυτή, όµως, προκάλεσε όλα τα προβλήµατα που αναφέρω στην εισαγωγή 

του παρόντος, ως προς την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης εκ µέρους της 

επιτροπής µας.            

ε. Τελικά, από την επενδυτική δραστηριότητα των ασφαλιστικών ταµείων στους 

σύνθετους (δοµηµένους τίτλους) προέκυψε οικονοµική βλάβη, που υπερβαίνει σαφώς το 

ποσό των 150.000 ευρώ, που το αγόρασαν στην τιµή της οικονοµικής του αξίας και 

µάλιστα σε βλάβη αντίστοιχη µε τη συγκεκριµένη διαδροµή τους στην δευτερογενή αγορά 

και την υπέρµετρη κερδοφορία των ενδιάµεσων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών. 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν και κατόπιν ενδελεχούς εκτίµησης και αξιολόγησης του 

αποδεικτικού υλικού που έχει τεθεί υπόψη της επιτροπής µας, η υπόθεση χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης, µε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης, για εντοπισµό πιθανών ποινικών ευθυνών για τους κ.κ. Πέτρο 
∆ούκα και Σάββα Τσιτουρίδη.  Πρέπει επί πλέον να επισηµανθεί ότι σοβαρή παράλειψη 

της ελληνικής δικαιοσύνης είναι η µη, αντίστοιχη, εκ µέρους της µεταχείριση του πρώην Γ.Γ. 

του Υπουργείου Οικονοµικών κ. Γ. Κουρή.  

 

 

 

Αθήνα 30 Νοεµβρίου 2010 

 

 

 

Νικόλαος Τσούκαλης 
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