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Σ
το «µικροσκόπιο» του εισαγγελέα εγκλη-
µάτων διαφθοράς έχουν µπει οι τραπεζι-
κοί λογαριασµοί, οι θυρίδες και άλλα περι-

ουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
Αναστάσιου Καλλιτσάντση, και των µελών της 
οικογένειάς του. 

Η εισαγγελική παραγγελία εστάλη µε την ένδει-
ξη του κατεπείγοντος στις 27 Απριλίου προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς, στο πλαίσιο της διενεργούµενης προκα-
ταρκτικής εξέτασης για εξακρίβωση, µεταξύ άλ-
λων, της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκλη-
µατική δραστηριότητα. 

Με το έγγραφό της η Εισαγγελία ζητούσε 
την κοινοποίηση εντός δύο ηµερών των πά-
σης φύσεως τηρουµένων έως σήµερα λογα-
ριασµών, ατοµικών και κοινών, στα πιστωτι-
κά ιδρύµατα της χώρας και στα καταστήµα-
τα αυτών στο εξωτερικό, καθώς και θυρίδων 
που τηρούνται σε τραπεζικά καταστήµατα, 
είτε ατοµικών είτε µε άλλους πληρεξούσιους. 

Εως ότου ξεκαθαρίσουν τα ζητήµατα που 
οδήγησαν στην εισαγγελική έρευνα και κα-
τά τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται 
από τις Αρχές, οι λογαριασµοί της οικογένει-
ας Καλλιτσά ντση παραµένουν δεσµευµένοι, 
ενώ ο Αν. Καλλιτσάντσης αποχώρησε από 
το ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βι-
οµηχανιών. 

Η όλη υπόθεση αφορά ξέπλυµα ύψους 
28.000.000 ευρώ για το οδικό έργο Demir 
Kapija - Smokvica, που είχε αναλάβει η ΑΚΤΩΡ 
στα Σκόπια, συνολικού κόστους 270.000.000 
ευρώ. 

Σε εξέλιξη
Η έρευνα των σκοπιανών Αρχών αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη από 
το 2014 και εξαιτίας της παρέµβασης της Αρχής 
Καταπολέµησης της Απάτης της Κοµισιόν, της γνω-
στής OLAF, έχει µπλοκαριστεί η χρηµατοδότηση 
του έργου. Η διοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

έχει υποστηρίξει επανειληµµένα πως τα σχετικά 
στοιχεία που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας 
µέσω δηµοσιευµάτων δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα. 

Στην υπόθεση παρενέβη από τον περασµένο 
Ιούνιο και η ελληνική ∆ικαιοσύνη µετά το πόρι-
σµα που συνέταξε η OLAF. Η Εισαγγελία κατά 
της διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη σε βαθµό 
κακουργήµατος κατά παντός υπευθύνου της κα-
τασκευαστικής εταιρείας για ξέπλυµα βρόµικου 
χρήµατος και απάτη. Η απο-

κάλυψη της υπόθεσης υπενθυµίζεται ότι είχε γί-
νει από την τότε αντιπολίτευση των Σκοπίων µε-
τά τη δηµοσιοποίηση έκθεσης του ΟΟΣΑ σχετι-
κά µε υποθέσεις δωροδοκίας ξένων αξιωµατού-
χων από Ελληνες επιχειρηµατίες. 

Σηµειώνεται ότι ο Αν. Καλλιτσάντσης από το 
2006 υπήρξε πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώ-
ην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.) και ενερ-
γό µέλος της κατασκευαστικής βιοµηχανίας στην 
Ελλάδα από το 1976. ∆ιετέλεσε διευθύνων σύµ-

βουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
Α.Ε. την περίοδο 1998-2005 και γενικός διευ-
θυντής την περίοδο 1979-2002. Επίσης, εί-
ναι πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και διευθύνων σύµ-
βουλος της REDS Α.Ε. (εταιρείες του Οµί-
λου ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των αιολικών πάρκων και του 
real estate αντίστοιχα) και αντιπρόεδρος 
του ∆.Σ. της ELPEDISON S.A. Παράλληλα, 

υπήρξε µέλος του διοικη-
τικού συµβουλίου 

και της εκτελεστι-
κής επιτροπής 
του ΣΕΒ από 
το 2005, γενι-
κός γραµµατέ-
ας του Συνδέ-
σµου την πε-
ρίοδο 2008-
2010 και αντι-

πρόεδρος από 
τον Μάιο του 

2010, καθώς και 
-µεταξύ άλλων- µέ-

λος της Επιτροπής 
Ενέργειας του 

ΣΕΒ.
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