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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Θ
αμμένη στα… συρτάρια των λειτουρ-
γών της Δικαιοσύνης βρίσκεται εδώ 
και περίπου ενάμιση χρόνο μια ύπο-

πτη υπόθεση, τα στοιχεία της οποίας ενδέχε-
ται να παραπέμπουν ακόμα και σε ξέπλυμα 
χρήματος μεγάλου βεληνεκούς, στο περιθώ-
ριο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η υπόθεση 
αφορά την έκδοση εικονικών τιμολογίων από 
τη γνωστή εταιρεία ΑΤΕΣΕ, συμφερόντων Χρή-
στου Χούμπαυλη, η οποία δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των κατασκευών, έχοντας παράλληλα έντονη παρουσία 
στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και των εξοπλισμών. Παρα-
λήπτης των εικονικών τιμολογίων φέρεται να είναι ένα πρόσωπο 
με πολλαπλές δραστηριότητες, οι οποίες εκτείνονται από τον κα-
τασκευαστικό χώρο και τη διαχείριση offshore εταιρειών μέχρι τα 
υπουργεία Αμυνας και Πολιτισμού.

Πρόκειται για τον Αριστοτέλη Παπατζανάκη, οικονομολόγο και 
συνιδιοκτήτη δύο κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, ο οποί-
ος, παράλληλα, από το 2016 συμμετείχε ως διευθυντής σε Εται-
ρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Κύπρο, η οποία έπαυσε 
να λειτουργεί το 2019. Ο ίδιος άνθρωπος είχε διατελέσει σύμβου-
λος του Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος το 2012 ήταν υπουρ-
γός Εθνικής Αμυνας, ενώ το 2013 είχε αναλάβει υπουργός Πολιτι-
σμού. Τον Νοέμβριο του 2013, ο Αρ. Παπατζανάκης διορίστηκε 

O Xούμπαυλης,  
τα εικονικά τιμολόγια  
και οι περίεργες σχέσεις  
με σύμβουλο υπουργού  

με το ΦΕΚ 542/2013 στο διοικητικό συμβού-
λιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Πολιτισμού. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, 
η ΑΤΕΣΕ φέρεται να εξέδωσε τιμολόγιο ύψους 
300.000 ευρώ στο όνομα της συζύγου του Αρ. 
Παπατζανάκη, το 2012. Μετά από φορολογι-
κό έλεγχο που έγινε από το ΣΔΟΕ, το τιμολό-
γιο των 300.000 ευρώ θεωρήθηκε πλαστό και 
εικονικό, καθώς δεν συνοδευόταν από κανένα 
παραστατικό ή σύμβαση για παροχή υπηρε-
σιών. Την επόμενη χρονιά, όμως, η ΑΤΕΣΕ φέ-
ρεται να εκδίδει ένα ακόμα τιμολόγιο, ύψους 
600.000 ευρώ, τo οποίo επίσης πληρώνεται 
προς την πλευρά του ιδιοκτήτη των τεχνικών 
εταιρειών. Μάλιστα, σημειώνεται ότι η δεύ-
τερη πληρωμή έγινε σε οικονομικό έτος κα-
τά το οποίο είχε ξεκινήσει η έρευνα για τις συ-
ναλλαγές της ΑΤΕΣΕ. Ενόσω η έρευνα βρισκό-
ταν σε εξέλιξη, η εταιρεία απέστειλε εξώδικο 
στον λήπτη του τιμολογίου, ζητώντας του να 
επιστρέψει τα 600.000 ευρώ που του είχε δώ-
σει ως «δάνειο». 

Ιλιγγιώδη ποσά
Με την υπόθεση ασχολήθηκε το 2016, μετά 
από σχετική καταγγελία, η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Αθηνών, καθώς τα στοιχεία που είχαν 
συγκεντρωθεί έδειχναν ότι τα δύο τιμολόγια 
της ΑΤΕΣΕ προς τον Παπατζανάκη και τη σύ-
ζυγό του δεν ήταν τα μοναδικά. Αντιθέτως, τα 
συνολικά ποσά που κατά πληροφορίες ερευ-
νήθηκαν ήταν ιλιγγιώδη. 

Τη διερεύνηση ανέλαβαν ελεγκτές του Σώμα-
τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι 
φέρονται να έχουν λάβει ανωμοτί καταθέσεις 
και να έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά τις οικονο-
μικές συναλλαγές της εταιρείας. Μετά την ολο-
κλήρωση των ερευνών του αρμοδίου κλιμακίου 
του ΣΔΟΕ, ο φάκελος της υπόθεσης επεστρά-
φη στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες, 
πριν από περίπου 18 μήνες, δηλαδή στα τέλη 
του 2018 και στις αρχές του 2019. 

Σήμερα, η διερεύνηση της υπόθεσης έχει 
σταματήσει. Ο λόγος του τερματισμού των 
ερευνών φέρεται να είναι η βεβαίωση από 
τις αρμόδιες Αρχές ενός προστίμου προς την 
ΑΤΕΣΕ για φορολογικές παραβάσεις ή παρά-
τυπες συναλλαγές. Σημειώνεται πως το ύψος 
αυτού του προστίμου είναι πολύ μικρότερο σε 
σχέση με το ύψος των συναλλαγών της ΑΤΕ-
ΣΕ που ερευνήθηκαν. Ετσι, παρά τα μεγάλα 
ποσά που ελέγχθηκαν, τις πολλαπλές ιδιότη-
τες και διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων προ-
σώπων και τις υποψίες που δημιουργούνται, 
η υπόθεση έκλεισε απλά με ένα πρόστιμο για 
οικονομικές ή διοικητικές παραβάσεις και δί-
χως να έχουν διερευνηθεί ενδεχόμενες ποινι-
κές ευθύνες. Τα ερωτήματα που γεννώνται για 
τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση οι Αρ-
χές είναι επιεικώς εύλογα. 

Μεγάλα ερωτήματα για τις διαδρομές του χρήματος από εταιρεία  
του γνωστού εμπόρου όπλων και για την αδράνεια της Δικαιοσύνης
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