Βαριές ποινές για την απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας – 38 χρόνια κάθειρξης στη νεοσμυρνιά Χριστίνα Σο
Κυριακή, 29 Μάρτιος 2015 08:09

Έπειτα από δύο χρόνια διαδικασιών το δικαστήριο καταδίκασε συνολικά πέντε
κατηγορούμενες για απάτη ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χορήγησης ψεύτικων
επιδομάτων. Την πιο βαριά ποινή 38 χρόνια κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων της Αθήνας στη νεοσμυρνιά Χριστίνα Σουρίδη , μια από τις
κατηγορούμενες υπαλλήλους του ΙΚΑ Καλλιθέας για την μεγάλη απάτη κατά του δημοσίου.
Οι ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν για σειρά κακουργηματικών πράξεων που τους
αποδίδεται ότι τέλεσαν ως εγκληματική οργάνωση επί σχεδόν μία δεκαετία, ήταν αυστηρές
από 31 ως 38 χρόνια και οι χρηματικές ποινές από 120.000 ως 150.000 ευρώ, ενώ
διατάχτηκε η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων (στη φωτογραφία η βίλα της
Σουρίδη στην Εύβοια), αυτοκινήτων καθώς και 1 εκατομμυρίου ευρώ, των καταδικασθέντων
που τελούσαν ήδη υπό κατάσχεση.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μπουραζάνη καταδικάστηκε σε 37 χρόνια κάθειρξη και 150.000 ευρώ
χρηματική ποινή, η Χριστίνα Πατεράκη σε 31 χρόνια και 150.000 ευρώ, η Χρυσούλα Φέρρα
σε 33 χρόνια και 120.000 ευρώ, η Μυρσίνη Θωμάκου σε 33 χρόνια και 120.000 ευρώ, η
Χριστίνα Σουρίδη σε 38 χρόνια και 150.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως εκ του
νόμου το ανώτερο όριο για τις ποινές που θα εκτίσουν είναι 25 χρόνια κάθειρξη. Το
δικαστήριο κήρυξε αθώα την έκτη υπάλληλο του Ιδρύματος, Περσεφόνη Νασοπούλου,
προϊσταμένη του τμήματος παροχών του ΙΚΑ Καλλιθέας.
Οι τέσσερις καταδικασθείσες θα οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν τους
έδωσε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την έφεση. Αναστολή δόθηκε μόνο στη
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Χρυσούλα Φέρρα, η οποία είναι μητέρα δυο παιδιών ηλικίας 5 ετών και ο σύζυγός της, ο
οποίος ήταν επίσης κατηγορούμενος, πέθανε κατά τη διάρκεια της δίκης. Οι
κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για πλαστογραφία, απάτη, εγκληματική
οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ψευδή βεβαίωση σε συνδυασμό με την
επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.
Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2012 αφορά παράνομα επιδόματα και παροχές που
χορηγούσαν, με το αζημίωτο, σε ασφαλισμένους του Ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι
σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δρούσαν ως εγκληματική
οργάνωση από το 2003 - 2012 και να χορηγούσαν σε συγγενείς και φίλους επιδόματα και
παροχές που δε δικαιούνταν, ενώ χορηγούσαν ασφαλιστικές ενημερότητες ακόμα και σε
πρόσωπα που δεν είχαν εργαστεί ούτε μία μέρα. «Κορυφαία» περίπτωση αποτελεί αυτή
της ανιψιάς της κυρίας Σουρίδη, η οποία επιδοτήθηκε ως πολύτεκνη, ενώ διαπιστώθηκε ότι
στην πραγματικότητα ήταν άγαμη και άτεκνη.
Σε τρεις πολυσέλιδες καταθέσεις η υπάλληλος του ΙΚΑ Μαρία Γαυγιωτάκη εξηγεί ότι με την
εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος βρέθηκαν οι ύποπτες συναλλαγές. Εντοπίστηκαν
περιπτώσεις όπως ασφαλισμένης που, ενώ εργαζόταν κανονικά, έπαιρνε σε τακτά
διαστήματα και ταυτόχρονα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας!
Σε κατάθεσή της όπως αναφερόταν σε παλαιότερο δημοσίευμα στην εφημερίδα το "Έθνος"
η κα Γαυγιωτάκη αναφέρει: «...Ως επί το πλείστον, τις ύποπτες αποφάσεις τις εκτελούσε η
υπάλληλος ΣΟΥΡΙΔΗ Χριστίνα, η οποία δεν τηρούσε το πρωτόκολλο διαδικασιών και
συγκεκριμένα ανέγραφε επί της απόφασης ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία των προσώπων που
εισέπρατταν τα χρηματικά ποσά.
Για να κατανοήσετε τον τρόπο που δρούσε, σας παραδίδω τώρα ως σχετικό -3-, οχτώ (8)
φωτοαντίγραφα ταμειακών παραστατικών σε σώμα. Για παράδειγμα κατέγραφε αριθμούς
δελτίων ταυτότητας που αντιστοιχούν σε ακυρωμένες ή υπήρχαν απλές μονογραφές, αντί
του πλήρους ονοματεπώνυμου που προβλέπεται. Στην ασφαλισμένη (...), νύφη της ταμία
ΣΟΥΡΙΔΗ, έχουν χορηγηθεί παροχές ύψους 96.765 ευρώ χωρίς κανένα παραστατικό, το ίδιο
στον υιό της ΣΟΥΡΙΔΗ (...) για παροχές ύψους 25.216 ευρώ, στην κόρη της ΣΟΥΡΙΔΗ (...), για
παροχές ύψους 41.071 ευρώ και για δικό της δικαίωμα έχει εισπράξει παροχές ύψους
20.437 ευρώ....»

Εντυπωσιακά στοιχεία προκύπτουν όμως και από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων
των κατηγορουμένων. Η Χριστίνα Σουρίδη το διάστημα 2009-2011 πληρώνει αποδείξεις σε
μηχανικό για την κατασκευή της οικίας της 513.500 ευρώ, ενώ από το 2004 εως το 2010 το
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μέσο οικογενειακό της εισόδημα βάσει των εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι μόλις
28.165,68 ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας "Τα Νέα".
Ενώ σε άλλο δημοσίευμα εκείνης της εποχής το «Έθνος της Κυριακής» με Φωτογραφίες του
Χάρη Γκίκα απεικονίζει στο έπακρο τη χλιδή και την πολυτέλεια της βίλας της κας Σουρίδη
που βρίσκεται στη Δροσιά Εύβοιας (Φωτογραφίες 1,2), ενός πραγματικού μεγάρου με όλες
τις ανέσεις και τα κομφόρ, που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.
Η απάτη ξεσκεπάστηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε υπάλληλος του πληροφοριακού
συστήματος του ιδρύματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, για τη μεγάλη υπόθεση
εξαπάτησης του ΙΚΑ η ζημιά που προέκυψε από την παράνομη δράση των στελεχών του
καταστήματος Καλλιθέας, που φαίνεται να ξεκινά το 2003 και να εξελίχθηκε μέχρι και τον
χρόνο που εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες, αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Στη δίκη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, είχε καταθέσει και ο διοικητής του ΙΚΑ,
Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος επικαλούμενος στοιχεία από έκθεση ελέγχου που
διενεργήθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, είπε στο δικαστήριο ότι διαπιστώθηκαν
7.999 περιπτώσεις μη σύννομων παροχών οι οποίες αφορούν 1.213 ασφαλισμένους του
Ιδρύματος.
Η έρευνα της δικαιοσύνης για την υπόθεση του ΙΚΑ Καλλιθέας συνεχίζεται τόσο για
στοιχεία που έχουν προκύψει όσο και για το σκέλος που αφορά τους ασφαλισμένους που
εισέπρατταν τα επίδικα επιδόματα.

Βαριές ποινές για την απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας – 38 χρόνια κάθειρξης στη νεοσμυρνιά
Χριστίνα Σουρίδη

Έπειτα από δύο χρόνια διαδικασιών το δικαστήριο καταδίκασε συνολικά πέντε
κατηγορούμενες για απάτη ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χορήγησης ψεύτικων
επιδομάτων. Την πιο βαριά ποινή 38 χρόνια κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων της Αθήνας στη νεοσμυρνιά Χριστίνα Σουρίδη , μια από τις
κατηγορούμενες υπαλλήλους του ΙΚΑ Καλλιθέας για την μεγάλη απάτη κατά του δημοσίου.
Οι ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν για σειρά κακουργηματικών πράξεων που τους
αποδίδεται ότι τέλεσαν ως εγκληματική οργάνωση επί σχεδόν μία δεκαετία, ήταν αυστηρές
από 31 ως 38 χρόνια και οι χρηματικές ποινές από 120.000 ως 150.000 ευρώ, ενώ
διατάχτηκε η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων, αυτοκινήτων καθώς και 1
εκατομμυρίου ευρώ, των καταδικασθέντων που τελούσαν ήδη υπό κατάσχεση.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μπουραζάνη καταδικάστηκε σε 37 χρόνια κάθειρξη και 150.000 ευρώ
χρηματική ποινή, η Χριστίνα Πατεράκη σε 31 χρόνια και 150.000 ευρώ, η Χρυσούλα Φέρρα
σε 33 χρόνια και 120.000 ευρώ, η Μυρσίνη Θωμάκου σε 33 χρόνια και 120.000 ευρώ, η
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Χριστίνα Σουρίδη σε 38 χρόνια και 150.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως εκ του
νόμου το ανώτερο όριο για τις ποινές που θα εκτίσουν είναι 25 χρόνια κάθειρξη. Το
δικαστήριο κήρυξε αθώα την έκτη υπάλληλο του Ιδρύματος, Περσεφόνη Νασοπούλου,
προϊσταμένη του τμήματος παροχών του ΙΚΑ Καλλιθέας.

Οι τέσσερις καταδικασθείσες θα οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν τους
έδωσε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την έφεση. Αναστολή δόθηκε μόνο στη
Χρυσούλα Φέρρα, η οποία είναι μητέρα δυο παιδιών ηλικίας 5 ετών και ο σύζυγός της, ο
οποίος ήταν επίσης κατηγορούμενος, πέθανε κατά τη διάρκεια της δίκης. Οι
κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για πλαστογραφία, απάτη, εγκληματική
οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ψευδή βεβαίωση σε συνδυασμό με την
επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.

Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2012 αφορά παράνομα επιδόματα και παροχές που
χορηγούσαν, με το αζημίωτο, σε ασφαλισμένους του Ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι
σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι κατηγορούμενοι φέρονται να δρούσαν ως εγκληματική
οργάνωση από το 2003 - 2012 και να χορηγούσαν σε συγγενείς και φίλους επιδόματα και
παροχές που δε δικαιούνταν, ενώ χορηγούσαν ασφαλιστικές ενημερότητες ακόμα και σε
πρόσωπα που δεν είχαν εργαστεί ούτε μία μέρα. «Κορυφαία» περίπτωση αποτελεί αυτή
της ανιψιάς της κυρίας Σουρίδη, η οποία επιδοτήθηκε ως πολύτεκνη, ενώ διαπιστώθηκε ότι
στην πραγματικότητα ήταν άγαμη και άτεκνη.

Σε τρεις πολυσέλιδες καταθέσεις η υπάλληλος του ΙΚΑ Μαρία Γαυγιωτάκη εξηγεί ότι
με την εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος βρέθηκαν οι ύποπτες συναλλαγές.
Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπως ασφαλισμένης που, ενώ εργαζόταν κανονικά, έπαιρνε σε
τακτά διαστήματα και ταυτόχρονα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας!

Σε κατάθεσή της όπως αναφερόταν σε παλαιότερο δημοσίευμα στην εφημερίδα το "Έθνος
"
η κα
Γαυγιωτάκη αναφέρει: «...Ως επί το πλείστον,
τις ύποπτες αποφάσεις τις εκτελούσε η υπάλληλος ΣΟΥΡΙΔΗ Χριστίνα
, η οποία δεν τηρούσε το πρωτόκολλο διαδικασιών και συγκεκριμένα ανέγραφε επί της
απόφασης ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία των προσώπων που εισέπρατταν τα χρηματικά
ποσά.

Για να κατανοήσετε τον τρόπο που δρούσε, σας παραδίδω τώρα ως σχετικό -3-, οχτώ (8)
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φωτοαντίγραφα ταμειακών παραστατικών σε σώμα. Για παράδειγμα κατέγραφε αριθμούς
δελτίων ταυτότητας που αντιστοιχούν σε ακυρωμένες ή υπήρχαν απλές μονογραφές, αντί
του πλήρους ονοματεπώνυμου που προβλέπεται. Στην ασφαλισμένη (...), νύφη της ταμία
ΣΟΥΡΙΔΗ, έχουν χορηγηθεί παροχές ύψους 96.765 ευρώ χωρίς κανένα παραστατικό, το ίδιο
στον υιό της ΣΟΥΡΙΔΗ (...) για παροχές ύψους 25.216 ευρώ, στην κόρη της ΣΟΥΡΙΔΗ (...), για
παροχές ύψους 41.071 ευρώ και για δικό της δικαίωμα έχει εισπράξει παροχές ύψους
20.437 ευρώ....»

Εντυπωσιακά στοιχεία προκύπτουν όμως και από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων
των κατηγορουμένων. Η Χριστίνα Σουρίδη το διάστημα 2009-2011 πληρώνει
αποδείξεις σε μηχανικό για την κατασκευή της οικίας της 513.500 ευρώ
, ενώ από το 2004 εως το 2010 το μέσο οικογενειακό της εισόδημα βάσει των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι μόλις 28.165,68 ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερο
δημοσίευμα της
έγκριτης εφημερίδας
"Τα Νέα".

Ενώ σε άλλο δημοσίευμα εκείνης της εποχής το «Έθνος της Κυριακής» με Φωτογραφίες
του Χάρη Γκίκα
απεικονίζει στο έπακρο
τη χλιδή και την πολυτέλεια της βίλας της κας Σουρίδη που βρίσκεται στη Δροσιά Εύβοιας
(Φωτογραφίες 1,2,3), ενός πραγματικού μεγάρου με όλες τις ανέσεις και τα κομφόρ, που
βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.

Η απάτη ξεσκεπάστηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε υπάλληλος του πληροφοριακού
συστήματος του ιδρύματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, για τη μεγάλη υπόθεση
εξαπάτησης του ΙΚΑ η ζημιά που προέκυψε από την παράνομη δράση των στελεχών του
καταστήματος Καλλιθέας, που φαίνεται να ξεκινά το 2003 και να εξελίχθηκε μέχρι και τον
χρόνο που εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες, αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δίκη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, είχε καταθέσει και ο διοικητής του ΙΚΑ,
Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος επικαλούμενος στοιχεία από έκθεση ελέγχου που
διενεργήθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, είπε στο δικαστήριο ότι διαπιστώθηκαν
7.999 περιπτώσεις μη σύννομων παροχών οι οποίες αφορούν 1.213 ασφαλισμένους του
Ιδρύματος.

Η έρευνα της δικαιοσύνης για την υπόθεση του ΙΚΑ Καλλιθέας συνεχίζεται τόσο για
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στοιχεία που έχουν προκύψει όσο και για το σκέλος που αφορά τους ασφαλισμένους που
εισέπρατταν τα επίδικα επιδόματα.
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