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Κ.ΑΛΛΙI ΙιλΝΕΣ
Σταρ με ψίχουλα!
Σε αρκετές πέρίπτώσεις γνωστοί καλλιτέχνες παρουσιάζουν στοι
χεία ότι συμμετέχουν σε κέντρα διασκέδασης ή συναυλίες είτε με 
πολύ χαμηλές αμοιβές είτε ακόμη και δωρεάν. Οπως όμως λένε 
στο ΣΔΟΕ, λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή την πραγμα- 
τοποίηση'ελέγχων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο των συναυλιών και σε άλλες εκδηλώσεις. Μεταξύ των καλ
λιτεχνών Που έχουν εντοπιστεί από το ΣΔΟΕ να έχουν υποπέσει σε 
φοροδιαφυγή είναι ονόματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΥΧΤΑΔΙΚΑ
Οπως με τον... Αλ Καπόνε

Στα κέντρα διασκέδασης τα πράγ
ματα αρχίζουν πλέον και ξεκαθα
ρίζουν για το ποια φοροδιαφεύ
γουν και ποια όχι διότι οι ελεγκτές 
του ΣΔΟΕ λειτουργούν πλέον με 
μεθόδους του γνωστού IRS (Σώ
μα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήμα
τος των ΗΠΑ, που είχε καταφέρει 
να συλλάβει τον Αλ Καπόνε για 
φοροδιαφυγή) φέρνοντας προ τε
τελεσμένων τους επιχειρηματίες 
των νυχτερινών κέντρων όταν 
πλέον αποκαλύπτουν την ιδιότη
τά τους. Συγκεκριμένα οι ελε
γκτές του ΣΔΟΕ επισκέπτονται τα 
νυχτερινά κέντρα, τα κλαμπ, τα 
εστιατόρια και άλλους χώρους 
εστίασης ως απλοί πελάτες. Κα
ταγράφουν ό,τι βλέπουν και, 
όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχει 
φοροδιαφυγή, τότε εμφανίζουν 
τις ταυτότητές τους και επιβάλ
λουν πρόστιμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 
περίπτωση εντοπισμού φοροδια
φυγής σε κέντρο διασκέδασης 
πολύ γνωστού ιδιοκτήτη, όπου οι

ελεγκτές παρήγγειλαν τα ποτά 
τους, διασκέδασαν για αρκετό 
χρονικό διάστημα χωρίς να τους 
αντιληφθεί κανείς και, όταν τις 
πρώτες πρωινές ώρες ζήτησαν 
τον λογαριασμό και πλήρωσαν το 
αντίτιμο, τότε εμφάνισαν τις ταυ
τότητές τους και ξεκίνησε ο έλεγ
χος που έβγαλε λαβράκι. Και επει
δή κάποιοι θα πουν ότι είναι εύκο
λο να εντοπίσουν οι ιδιοκτήτες 
καταστημάτων τους ελεγκτές, σε 
ορισμένες περιπτώσεις πάνε άν- 
δρας και γυναίκα ως ζευγάρι 
ώστε να μην κινήσουν τις υπο
ψίες. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που μπορεί οι ελε
γκτές να επισκεφθούν ένα συγκε
κριμένο μαγαζί, π.χ. τη Δευτέρα, 
και να πάει την επομένη άλλο συ
νεργείο γνωρίζοντας από την 
προηγούμενη ημέρα πως φορο
διαφεύγει το συγκεκριμένο κατά
στημα και να προβεί σε άμεσους 
ελέγχους. Την ίδια τακτική ακο
λουθούν ελεγκτές του ΣΔΟΕ και 
σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

éé Εμπνέει τον σεβασμό των εφοριακών και είναι 
έτοιμος να αντιμετωπίσει αυστπρά πιθανές περιπτώσεις 

διαφθοράς υπαλλήλων του ΣΔΟΕ § 9

έρευνας κρίσ ιμω ν υποθέσεω ν, 
όπως για παράδειγμα τα «μαύρα 
ταμεία» της δίεπιεπε», το σκάνδα-

Ι
λο με τις ανταλλαγές ακινήτων 
του Β ατοπα ιδ ίου , το «πόθεν 
έσχες» πολιτικών, το ξέπλυμα 
«μαύρου χρήματος» κτλ.

Το γεγονός ότι ο επικεφαλής 
του ΣΔΟΕ προέρχεται από τον 
χώρο των εφοριακών εμπνέει τον 
σεβασμό των μέχρι πρότινος συ
ναδέλφων του. Ωστόσο ο ίδιος 
είναι έτοιμος να εξαντλήσει την 
αυστηρότητά του σιην περίπτω
ση που διαπιστώσει διαφθορά ή 

ι πλημμελή άσκηση καθηκόντων 
από την πλευρά των υπαλλήλων 

του ΣΔΟΕ.

Το επόμενο διάστημα το στοί
χημα για τον ίδιο είναι να επιβάλει 
πρόστιμα σε φοροφυγάδες και λα
θρέμπορους βοηθώντας με αυτόν 
τον τρόπο τα έσοδα του κράτους 
με κυνήγι σε εταιρείες που εκδί
δουν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, 
σε επιχειρήσεις που δεν κόβουν 
αποδείξεις και σε όσους έχουν στην 
κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία 
που δεν δικαιολογούνται από τα 
εισοδήματά τους.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι 
ο κ. Καπελέρης, αν και αρκετά νέ
ος, στο κινητό του τηλέφωνο έχει 
τη φωτογραφία από το εγγόνι του 
καθώς παντρεύτηκε σε νεαρή ηλι
κία και απέκτησε δύο γιους.

■ Πρότυπο ο Αστακόε με τα αραβικά κεφάλαια και τιε διαδικασίεε-εΕπρέβ

Το σαφάρι
των Εένων επενδυτών

Ρεπορτάζ Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σ το κυνήγι νέων επενδύσεων η 
κυβέρνηση δείχνει να τα πάει 

καλά. Το τελευταίο εξάμηνο έχουν εκ
δηλώσει ενδιαφέρον διάφοροι επι
χειρηματίες από 16 χώρες για επεν
δύσεις σε διάφορες περιοχές της Ελ
λάδας, από τη δημιουργία γηπέδων 
γκολφ και συνεδριακών κέντρων ως 
την κατασκευή μονάδων ανανεώσι
μων πηγών ενέργειας, συνολικού 
ύψους 25 δ ια  ευρώ. Ωςτώρα οι προ
θέσεις τους για επενδύσεις απλώς 
καταγράφονται. Η μόνη επένδυση 
που προχώρησε ικανοποιητικά ήταν 
αυτή του Αστακού Αιτωλοακαρνα
νίας για την κατασκευή μονάδας 
υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση 
των επενδυτικών σχεδίων οφείλε
ται, όπως σημείωσαν κυβερνητικές 
πηγές, σε πολλά αίτια: από τους ανα
χρονιστικούς, σχεδόν εχθρικούς για 
την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων, νό
μους, τη γραφειοκρατία, τις συνδι
καλιστικές κινητοποιήσεις, ως και 
την... επικάλυψη αρμοδιοτήτων!

Θεσμικά επικεφαλής της προ
σπάθειας προσέλκυσης ξένων επεν
δύσεων είναι η κυρία Λούκα Κα- 
τσέλη, υπουργός Οικονομίας, αλ
λά σας επενδύσεις εμπλέκονται και 
άλλα πρόσωπα. Πρώτα απ’ όλα ο 
ίδιος ο κ. Γ. Παπανδρέου.

Ακολουθούντο Μέγαρο Μαξίμου 
και η υποστηρικτική ομάδα προς τις 
προσπάθειες του Πρωθυπουργού,

υπό τον υπουργό Επικράτειας κ. X. 
Παμπούκη. Για να επιλυθούν όλα τα 
προβλήματα των προηγούμενων ετών, 
το Μέγαρο Μαξίμου συγκροτεί μια 
νέα επιτελική ομάδα με στόχο να ξε
μπλοκάρει τις επενδύσεις που δεί
χνουν ώριμες και υλοποιήσιμες. Η 
ομάδα αυτή συμβούλων θα αναφέ- 
ρεται απευθείας στον Πρωθυπουρ
γό και θα τη σιελεχώνουν ανώτεροι

Η νέα ομάδα του 
Μεγάρου ΜαΞίμου που 

θα «Ξεμπλοκάρει» 
ώριμε8 και υλοποιήσιμε8 

επενδύσει και το 
«Invest in Greece» υπό 

την καθοδήγηση 
ms Aoikas

υπηρεσιακοί παράγοντες και γενικοί 
γραμματείς υπουργείων, εκπρόσω
ποι παραγωγικών τάξεων και επαγ
γελματικών φορέων.

Στόχος του νέου επιτελικού ορ
γάνου, αντελικά δημιουργηθεί, ανα
μένεται να είναι η άμεση διερεύνη- 
ση των ξένων που ενδιαφέρονται για 
επενδυτικά ανοίγματα στη χώρα μας 
ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν 
την ελληνική αγορά ως «ορμητήριο» 
για τις επιχειρηματικές δραστηριό

τητες τους στην ευρύτερη περιοχή.
Ενα τέτοιο όργανο όμως ήδη 

υπάρχει, υπενθυμίζει η κυρία Κα
τσέλη, η οποία δεν θέλει άλλους να 
μπλέκονται στις αρμοδιότητές της. 
Πρόκειται για το «Invest in Greece», 
το οποίο λειτουργεί στο υπουργείο 
Οικονομίας υπό την καθοδήγησή 
της. Οπως η ίδια τονίζει, ενδιαφέ
ρον για νέες επενδύσεις στην Ελλά
δα έχουν εκδηλώσει η Ρωσία, η Κί
να, σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες 
του Κόλπου, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, 
ο Καναδάς και η Κύπρος.

Η κυρία Κατσέλη επιμένει ότι 
ήδη έχουν ξεμπλοκαριστεί μεγάλες 
επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ 
που είχαν «κολλήσει» πάνω από 
δύο χρόνια και ανακοινώθηκαν με
γάλες συμφωνίες με ξένους επεν
δυτές για τα Ναυπηγεία Σκαραμα- 
γκά και τον Αστακό. Εκανε, λέει, 
και το πρώτο βήμα για τον περιο
ρισμό της γραφειοκρατίας με σχέ
διο νόμου για την απλοποίηση των 
διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσε
ων, ενώ προχωρούν οι αλλαγές 
στον νόμο «Fast Track» (της γρή
γορης δανειοδότησης). Το θέμα 
όμως με τα προβλήματα που υπάρ
χουν στην ελληνική οικονομία εί
ναι ότι οι προσπάθειες αυτές θα 
πρέπει να γίνουν γρήγορα. Οπως 
κινήθηκαν οι διαδικασίες για την 
επένδυση στον Αστακό. Μέσα σε 
28 ημέρες (που αποτελεί ρεκόρ) 
εξεδόθησαν οι άδειες και η επέν
δυση προχώρησε.

Αλεξ Ρόντος

Ο αδελφός του Πρωθυπουργού 
θέλει να αξιοποιήσει το όνομα 
«Παπανδρέου» στον αραβικό 
κόσμο. Δηλώνει ότι είναι πρόθυ
μος ακόμη και τούμπες να κάνει 
για να βοηθήσει τη χώρα. Ηταν 
επιβάτης του πρωθυπουργικού 
αεροσκάφους στην αποστολή 
του Αμπου Ντάμπι, λειτουργεί 
αφιλοκερδώς για την προσέλκυ
ση επενδυτών, κυρίως από τον 
αραβικό κόσμο. Η συμμετοχή 
του στην επένδυση κεφαλαίων 
από το Κατάρ 
στον Αστακό 
κρίνεται ση
μαντική.

δίβιαν Μπουφούνου
Η επικεφαλής του «Invest in 
Greece» της υπουργού Οικονο
μίας κυρίας Λούκας Κατσέλη 
έχει προσωπικές επαφές με ξέ
νους για την καθοδήγησή τους 
σε επενδύσεις στη χώρα μας, 
έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα 
που αποτελεί επίσημη ιστοσελί
δα του υπουργείου Οικονομίας, 
με την οποία δίνονται λεπτομε
ρώς πληροφορίες για τις επεν
δύσεις που προσφέρονται στην 
Ελλάδα, καταγράφοντας και τις 
περιοχές όπου 
υπάρχει ενδια
φέρον επεν
δύσεων.

Γ. Σεφερτζής
Από τις δημόσιες σχέσεις που 
έκανε σε υπουργούς του ΠαΣοΚ 
βρέθηκε ξαφνικά στο επικοινω- 
νιακό επιτελείο της επένδυσης 
του Κατάρ στον Αστακό. Ο ίδιος 
ο επικοινωνιολόγος αναφέρει 
ότι λειτουργεί ιδιωτικά, με στή
ριξη όμως από το Μαξίμου, κάτι 
βεβαίως που διαψεύδει το επι
τελείο του Πρωθυπουργού, ενώ 
δηλώνει άγνοια και έκπληξη η 
κυρία Λούκα Κατσέλη. Ο 53χρο- 
νος πρώην γενικός γραμματέας 

Νέας Γενιάς είχε 
προφυλακιστεί το 
2000, κατηγο
ρούμενος για 
απάτη σε βαθμό 

κακουργήματος.

Πέτρος Λάμπρου
Ο πρώην διοικητής της Αγρο
τικής Τράπεζας και του OTE και 
ανώτερο κομματικό στέλεχος 
του ΠαΣοΚ αναλαμβάνει 
επικεφαλής στην υπό 
ίδρυση επιτροπή για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων που θα υπά
γεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.Το Μέγαρο 
Μαξίμου διαψεύδει ότι έχει δημιουργηθεί τέτοια 
επιτροπή, ενώ ο κ. Λάμπρου αναφέρει ότι δεν έχει 
ιδέα και από κανέναν δεν έχει ακόμη ειδοποιηθεί.

Ανθρωπος των ειδικών αποστο
λών, συνεργάτης του κ. Γ. Πα

πανδρέου στα χρόνια του 
υπουργείου Εξωτερι
κών, θεωρείται εξπέρ 
σε θέματα που έχουν 

σχέση με τα Βαλκάνια και την Ευρασία. Πρώην 
σύμβουλος του προέδρου της Γεωργίας. Οι φήμες 
επιμένουν ότι προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες 
στον τομέα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κάτι 
όμως που διαψεύδει το Μέγαρο Μαξίμου.


