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Οι επιχειρήσεις του 
Γιάννη Μπέλτσιου
Δραστηριότητες παράλληλες με τα κρατικά του αξιώματα εμφανίζει ο επί 
δεκαετίες στενός συνεργάτης του Ακη Τσοχατζόπουλου

 Πλούσια και... Πολύσχιδήσ είναι την τε-
λευταία εικοσαετία η επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα του Γιάννη Μπέλτσιου, στενού συνεργά-
τη του πρώην υπουργού Aκη Τσοχατζόπουλου. 
Οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχε κατά τη δι-
άρκεια της τελευταίας εικοσαετίας βρίσκονται 
ήδη στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ, προκειμένου 
να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Ο Γιάννης Μπέλτσιος, πολιτικός μηχανικός, με 
καταγωγή από τις Σέρρες, ήταν επί χρόνια «δεξί 
χέρι» του Ακη Τσοχατζόπουλου. Οι δύο άντρες, 
εξάλλου, είχαν και κοινές καταβολές, αφού είχαν 
αμφότεροι σπουδάσει στη Γερμανία. Η πρώτη 
σημαντική θέση που καταλαμβάνει είναι αυτή 
του νομάρχη στην Καβάλα, από το 1985 μέχρι 

και το 1988, και στη συνέχεια αναλαμβάνει γε-
νικός γραμματέας στο υπουργείο Εσωτερικών 
επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου. Το 1990 
γίνεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ-
ΣΟΚ και μάλιστα γραμματέας αυτοδιοίκησης, 
θέση στην οποία επιστρέφει την τριετία 1994-
1996, όταν δηλαδή επιστρέφει και ο Ακης Τσο-
χατζόπουλος στην ηγεσία του υπουργείου Εσω-
τερικών. Στις αρχές της δεκαετίας θα κάνει και το 
ντεμπούτο του στις επιχειρήσεις, με συμμετο-
χή σε αρκετά διοικητικά συμβούλια εταιρειών, 
φροντίζοντας πάντα να συνδυάζει το εκάστοτε 
πόστο του στην πολιτική με τους αντίστοιχους 
τομείς στην αγορά.

Ετσι, ήδη, το 1992, γίνεται μέλος του Δ.Σ. της 
Σέτεξ Ελλάς Μελετών Κατασκευών και Διαχείρι-
σης Χώρων Στάθμευσης Α.Ε., μια από τις εταιρεί-
ες που είχε τοποθετήσει τότε παρκόμετρα σε δι-
άφορους δήμους της χώρας, τα οποία στη συνέ-
χεια κρίθηκαν από το ΣτΕ παράνομα και αντισυ-
νταγματικά. Από το 1994 μέχρι το 1997, διετέλε-

σε μέλος στην επιτροπή διαπραγματεύσεων για 
τη μελέτη και κατασκευή του μετρό της Θεσσα-
λονίκης και με την ιδιότητά του αυτή αναλαμβά-
νει αναπληρωτής πρόεδρος στην επιτροπή επε-
ξεργασίας και οριστικοποίησης του σχεδίου της 
σύμβασης παραχώρησης του έργου. Προϋπη-
ρεσία που φαίνεται πως «μέτρησε» στη μετέπει-
τα τοποθέτησή του στην Αττικό Μετρό Α.Ε. από 
το 2002 μέχρι το 2004, ως αντιπρόεδρος. Εν τω 
μεταξύ, από το 1994, εμφανίζεται να συμμετέχει 
σε ακόμη μια εταιρεία, την ΚΕΜΜ Α.Ε., ένα κέ-

ντρο που ασχολείται με την εκπαίδευση και με-
λέτη ανάπτυξης των μεταφορών. Ενα χρόνο αρ-
γότερα, το 1995, συστήνεται η URBANICA A.E., 
της οποίας ο Γ. Μπέλτσιος είναι πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος. Η εταιρεία δραστηριοποι-
είται στον τομέα του εξοπλισμού κτιρίων και πό-
λεων. Στα έργα της συγκαταλέγονται σταθμοί δι-
οδίων, είσοδοι πρεσβευτικών κατοικιών και τρα-
πεζών, ενώ έχει αναλάβει τον έλεγχο πρόσβασης 
στα κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρι-
σας και της Σχολής Ευελπίδων.

Οι επιδοτήσεις  
Η εμπειρία του Γιάννη Μπέλτσιου σε κρίσιμες 
θέσεις, όπως το πέρασμά του από την ΕΥΔΑΠ 
ως αναπληρωτής πρόεδρος το 1995, αποδεί-
χθηκε πολύτιμη στη δράση του στον ιδιωτικό 
τομέα. Ομως η νέα χιλιετία, μπαίνει με το δεξί 
για τον Γ. Μπέλτσιο, αφού η εταιρεία Τεχνική 
Ενεργειακή Κατασκευής και Εκμετάλλευσης 
Υδροηλεκτρικών Εργων Α.Ε., που ιδρύει το 
2000 με έδρα το Μαρούσι, της οποίας ο Γ. 
Μπέλτσιος είναι μέχρι και σήμερα πρόεδρος, 
ευδοκιμεί, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει και 
κρατικές θέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν για μια δι-

ετία ο ίδιος προΐσταται της Δημόσιας Επιχείρη-
σης Φυσικού Αερίου και παράλληλα ασχολεί-
ται με ενεργειακές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, 
το 2002, με υπουργό Ανάπτυξης τον Ακη Τσο-
χατζόπουλο, εισέρχεται στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ως 
μέλος, και λίγους μήνες αργότερα γίνεται πρόε-
δρος της επιχείρησης. Το εντυπωσιακό στη συ-
γκεκριμένη εταιρεία είναι πως, αν και το 1994 
συστήνεται με κεφάλαιο μόλις 50 εκατ. δρχ., 
μετά από διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφα-
λαίου φτάνει το 2009 να διαθέτει μερίδια αξίας 
6.409.246 ευρώ!

Παρότι, μάλιστα, κατέχει δημόσιο αξίωμα, η 
εταιρεία του εμφανίζεται στους πίνακες επιδο-
τήσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και 
στα πρωτόκολλα αδειών από τη Ρυθμιστική Αρ-
χή Ενέργειας. 

Μάλιστα με υπογραφή Ακη Τσοχατζόπουλου 
η Τεχνική Ενεργειακή Α.Ε. επιδοτείται για υδρο-
ηλεκτρικά έργα στην περιφέρεια της Ηπείρου 
με 4.023.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας το 40% 
του έργου προϋπολογισμού 10.058.000 ευρώ. 
Αντίστοιχου μεγέθους επιδότηση λαμβάνει και 
το 2002, όταν εγκρίθηκαν έργα προϋπολογισμού 
8.143.800 ευρώ στον Δήμο Ευρυμένων Ιωαννί-
νων, λαμβάνοντας επιδότηση 3.257.200 ευρώ.

s.kasimi@realnews.gr
Της ΣτεφανίαΣ ΚαΣίμη

Το υδροηλεκτρικό στον Βουρκοπόταμο

Μεταξύ των αδειων για παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας συγκαταλέγεται και αυ-
τή που εξασφαλίζει τον Οκτώβριο του 2002 
στην Κόνιτσα, στη θέση  Βουρκοπόταμος, για 
μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Η συγκεκριμέ-
νη άδεια μεταβιβάστηκε στην Βουρκοπόταμο 
Α.Ε. τον περασμένο Ιούλιο, εταιρεία που συ-

στάθηκε ουσιαστικά γι’ αυτόν τον σκοπό τον 
Ιανουάριο του 2010 με μετοχικό κεφάλαιο 
που κατεβλήθη από την Τεχνική Ενεργεια-
κή Α.Ε. Σημειώνεται πως υπέρογκες επιδοτή-
σεις λαμβάνει την ίδια περίοδο και η Υδροε-
νεργειακή Α.Ε., στην οποία βασικοί μέτοχοι 
είναι οι συνεργάτες του στην εταιρεία.

Οι εταιρείες στις οποί-
ες συμμετείχε ο Γιάν-
νης Μπέλτσιος βρίσκο-
νται ήδη στο μικροσκό-
πιο του ΣΔΟΕ
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βρυχίων. Αλλωστε δεν είχαν καμία σχετική 
εντολή, ούτε από την HDW, ούτε από το Ελ-
ληνικό, ούτε από το Γερμανικό Δημόσιο. Δια-
ψεύδουμε κατηγορηματικά ότι η καθηγήτρια 
δρ. Μαργαρίτα Μαθιόπουλος έχει εισπρά-
ξει € 1,2 εκατ. από τη Ferrostaal για την υπό-
θεση των Ελληνικών Υποβρυχίων. Κατ’ εντο-
λή της εταιρείας HDW η EAG έχει εισπρά-
ξει € 800.000,00 για την επί διετία τεχνική 
υποστήριξή της σχετικά με αντισταθμιστικά 
οφέλη (νοσοκομεία) που θα προέκυπταν σε 
περίπτωση πώλησης υποβρυχίων προς την 
Αίγυπτο. Τέτοια πώληση ουδέποτε πραγμα-
τοποιήθηκε. Το παραπάνω ποσό δηλώθηκε 
στις γερμανικές φορολογικές αρχές.

 ΠέμΠτον: Ουδέποτε η EAG έχει απο-
δεχτεί εντολή υποστήριξης προσφορών για 
αμυντικές προμήθειες. Εχει ασχοληθεί, βε-
βαίως, με την εποπτεία και τον έλεγχο αντι-
σταθμιστικών οφελών -ένας εκ των τομέων 
της ειδικότητός της - στα οποία περιλαμβά-
νονται κατασκευή νοσοκομείων, σχολείων, τε-
χνολογικών πάρκων, πανεπιστημίων ή άλλων 
κοινωνικού περιεχομένου αντισταθμιστικών 
οφελών σε συγκεκριμένες χώρες.

 έκτον: Ως προς τη δήθεν παράνομη 

χρηματοδότηση της ιδίας ή των ως άνω εται-
ρειών με DM 150.000,00 κατά το έτος 2000 
από το Υπ.Εθ.Α., διευκρινίζουμε ότι πράγμα-
τι το Υπ.Εθ.Α. ενέβασε απευθείας και για λο-
γαριασμό του το ποσό των DM 150.000,00 
στο Πολυτεχνείο του Braunschweig, για την 
κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, ξενοδοχείου 
και παραμονής εμπειρογνωμόνων διεθνούς 
εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους λόγω της 
συμμετοχής τους στις εργασίες αναθεώρη-
σης του αμυντικού προγράμματος των Ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, των ετών 2000-
2015, έργο το οποίο ανετέθη στην έδρα «Αμε-
ρικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων» του ως άνω Πολυτεχνείου, όπου η 
ίδια δίδασκε. Στην εντολέα μας ανατέθηκαν 
τα καθήκοντα της προεδρίας και διεύθυνσης 
της σχετικής ομάδας εργασίας, αφού η ίδια 
διδάσκει από το 1987 θέματα εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ και διεθνών σχέσεων σε 
γερμανικά και αμερικανικά πανεπιστήμια. 
Κανένας από τους συμμετέχοντες στην ομά-
δα εργασίας, ούτε η καθηγήτρια δρ Μαργα-
ρίτα Μαθιόπουλος έλαβαν ως αμοιβή έστω 
και ένα γερμανικό μάρκο.

 έβδομον: Η EAG, η ASPIDE και η ίδια 

προσωπικά δραστηριοποιούνται σε 27 χώ-
ρες σε όλο τον κόσμο και είναι γνωστοί και 
χαίρουν της αντίστοιχης εκτίμησης για την 
εντιμότητά τους, την τήρηση των κανόνων 
δεοντολογίας και τη νόμιμη και διαφανή διοί-
κηση και διαχείριση των αμυντικών θεμάτων 
και των αντισταθμιστικών οφελών. Τηρούν 
απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις και οδηγίες 
της γερμανικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς/
ΗΠΑ νομοθεσίας. Αποτελεί δε αρχή τόσο 
της EAG όσο και της ASPIDE να αναπτύσ-
σουν δράση σε χώρες πέραν του δυτικού 
κόσμου υπό την προϋπόθεση ότι η γερμα-
νική κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση.

 ογδοον: Ολα τα περί του αντιθέτου δη-
μοσιεύματα ή εκπομπές είναι απολύτως ανα-
κριβή, αναληθή και τελικώς συκοφαντικά, η 
δε εντολέας μας θα προσφύγει στη Δικαιοσύ-
νη, ιδίως μάλιστα εναντίον εκείνων των δη-
μοσιευμάτων που περιέχουν βαρύτατες και 
συκοφαντικές προσβολές της ιδιωτικής της 
ζωής, προκείμενου να αποκατασταθεί το κύ-
ρος της EAG, της ASPIDE και της ιδίας.

Ηδη έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη τό-
σο στη Γερμανία όσο και στις ΗΠΑ κατά του 
περιοδικού Der Spiegel.

 Σχετικά με τα δημοσιεύματα του 
ημερήσιου και του κυριακάτικου Τύ-
που που αναφέρονταν στην καθηγή-
τρια μαργαρίτα μαθιοπούλου, δι-
ευθύνουσα σύμβουλο των εταιρει-
ών EAG European Advisory Group 
(EAG) και ASPIDE, οι πληρεξούσι-
οι δικηγόροι Αντώνης βγόντζας και 
Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκαναν την ακό-
λουθη δήλωση:

 Πρώτον: Καμία δικαστική ή εισαγγελική 
έρευνα δεν έχει διεξαχθεί ούτε διεξάγεται κα-
τά της εταιρείας EAG ή της εταιρείας ASPIDE, 
ούτε σε βάρος της καθηγήτριας δρ Μαργα-
ρίτα Μαθιόπουλος προσωπικά.

 δέύτέρον: Ούτε οι παραπάνω εταιρείες, 
ούτε η ίδια προσωπικά, διετέλεσαν ποτέ σύμ-
βουλοι της γερμανικής εταιρείας Ferrostaal.

 τρίτον: Διαψεύδουμε κατηγορηματικά 
ότι οι πιο πάνω εταιρείες ή η ίδια προσωπι-
κά έχουν καταβάλει οπουδήποτε στον κόσμο 
προμήθειες («μίζες») ή έλαβαν ποτέ προμή-
θειες («μίζες») από οποιονδήποτε.

 τέτΑρτον: Ούτε οι παραπάνω εταιρείες, 
ούτε η ίδια προσωπικά, είχαν οποιαδήποτε 
ανάμιξη στην υπόθεση των ελληνικών υπο-

«Καμία ανάμιξη στην υπόθεση των υποβρυχίων»
Η καθηγήτρια Μαργαρίτα Μαθιoπούλου μέσω των δικηγόρων της ξεκαθαρίζει τη θέση της

δηλωση 
Τι αναφέρε-

ται στη δήλω-
ση της καθη-

γήτριας Μαρ-
γαρίτας Μα-

θιοπούλου, δι-
ευθύνουσας 
συμβούλου 

των εταιρει-
ών European 

Advisory 
Group (EAG) 
και ASPIDE
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