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Ανακοίνωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των 
εκτεταµένων ελέγχων σε γιατρούς µετά από 
διασταυρώσεις στοιχείων 
 
 
Η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής έχει καθοριστική σηµασία στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται, για τη διάσωση της οικονοµίας µας και για την εγκαθίδρυση ενός πιο 
δίκαιου και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών στη µάχη που δίνεται ενάντια στη φοροδιαφυγή αξιοποιεί 
κάθε διαθέσιµη πληροφορία και ανακοινώνει ονόµατα φορολογούµενων, για τους 
οποίους οι έλεγχοι ανέδειξαν σηµαντικές φορολογικές παραβάσεις. 

Μέχρι σήµερα, έχουν σχεδιαστεί και διενεργούνται από την Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων πάνω από 70 διαφορετικά είδη διασταυρώσεων 
οικονοµικών δεδοµένων και πληροφοριών µε συγκεκριµένα κριτήρια επικινδυνότητας, 
που προκύπτουν από ιστορικά στοιχεία και από καταγγελίες πολιτών. Περίπου 25 από 
αυτές τις διασταυρώσεις είναι πάγιες και λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του έτους, 
ενώ οι υπόλοιπες βασίζονται σε ειδικά κριτήρια κινδύνου και έντασης φοροδιαφυγής 
σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες ή οµάδες φορολογούµενων. 

Τα αποτελέσµατα των διασταυρώσεων αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες φορολογικών 
ελέγχων, τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ∆.Ο.Υ. και από το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού 
Εγκλήµατος. 

Τα στοιχεία από στοχευµένες διασταυρώσεις, όπως και οι πληροφορίες που 
προκύπτουν από καταγγελίες πολιτών, αξιοποιήθηκαν στις έρευνες και στους 
ελέγχους, που πραγµατοποιήθηκαν από το Σ.∆.Ο.Ε. σε περισσότερους από 150 
γιατρούς στο Κολωνάκι και σε άλλες περιοχές της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου 
Αττικής. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας µε φορολογητέα κέρδη από δείγµα γιατρών 
στην περιοχή του Κολωνακίου. 

Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν ουσιαστικές παραβάσεις  απόκρυψης 
φορολογητέας  ύλης σε 57 γιατρούς, των οποίων τα ονόµατα επισυνάπτονται. Για 36 
από αυτούς τους γιατρούς, προέκυψαν  επιπλέον στοιχεία και ζητήθηκαν πληροφορίες 
από πιστωτικά ιδρύµατα, άνοιγµα των τραπεζικών τους λογαριασµών, καθώς 
και  διενέργεια έρευνας για εντολές εµβασµάτων προς το εξωτερικό. Για τους 
συγκεκριµένους αλλά και για τους υπόλοιπους γιατρούς, το Υπουργείο Οικονοµικών 
διενεργεί περαιτέρω ελέγχους και θα ακολουθήσει κάθε νόµιµη διαδικασία, καθώς 
και  λήψη διοικητικών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένου και του κλεισίµατος  των 
ιατρείων. 

Από διαφορετική έρευνα, σε έξι περιπτώσεις γιατρών, όπου ο έλεγχος του 
Σ.∆.Ο.Ε. ανέδειξε σηµαντικές φορολογικές παραβάσεις, καταλογίστηκαν 
πρόστιµα συνολικού ύψους 1.907.991,52 ευρώ και σε τέσσερις από αυτούς 
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ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Σε άλλες πέντε περιπτώσεις γιατρών έχουν κοινοποιηθεί 
φύλλα ελέγχου για καταλογισµό προστίµων συνολικού ύψους 2.446.280,12 ευρώ. 
Επισυνάπτεται πίνακας µε τα ονόµατα των 11 γιατρών και το ύψος των προστίµων 
που έχουν καταλογιστεί ή είναι υπό καταλογισµό. 

Τέλος, σε 12 ορθοπεδικούς γιατρούς, για τους οποίους 
διενεργείται  δικαστική έρευνα στο πλαίσιο  του σκανδάλου της De Puy και 
ανοίχτηκαν  οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί, δεσµεύτηκαν µε εισαγγελική 
παραγγελία οι καταθέσεις τους. Στην περίπτωση αυτή τα συνολικά  δηλωθέντα 
οικογενειακά εισοδήµατα  αυτών των γιατρών ανέρχονταν στο ποσό των 
12.085.858,84 ευρώ   για τα έτη 2001-2008 και οι συνολικές καταθέσεις στο 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ανέρχονταν στο ποσό των 31.054.540,79 ευρώ. Η 
έρευνα συνεχίζεται µε το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών και σε άλλους οκτώ 
ορθοπεδικούς γιατρούς. Τα ονόµατα δεν δηµοσιοποιούνται προς το παρόν ώστε αν 
προχωρήσει απρόσκοπτα η εισαγγελική έρευνα. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών θα προχωρήσει σε περαιτέρω σχετικές ανακοινώσεις τις 
επόµενες ηµέρες. Η µάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι µια µάχη δικαιοσύνης και 
σεβασµού απέναντι στον πολίτη.  
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