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Για παράβαση καθήκοντος και παθητική δωροδοκία

Ένοχος για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της παθητικής δωροδοκίας
κρίθηκε από το τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας ο πρώην νομάρχης (την περίοδο
2007-2010) και νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δήμο Ηγουμενίτσας, Βασίλης
Γιόγιακας. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών, ενώ ο μηνυτής του και
πρώην αντινομάρχης Θωμάς Δήμας καταδικάστηκε για συμμετοχή σε παθητική δωροδοκία,
σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Η καταδίκη έρχεται μετά τα ισόβια στον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης Β.
Παπαγεωργόπουλο και είναι η πρώτη για αυτοδιοικητικό παράγοντα στην Ήπειρο εδώ και
πολλά χρόνια.
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Η δίκη μετά από πολλές αναβολές ολοκληρώθηκε το μεσημέρι. Η υπόθεση είχε και έχει
σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, δεδομένου ότι πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα που άσκησαν
εξουσία στη Θεσπρωτία και προέρχονται από τη ΝΔ, πρώην νομάρχης και πρώην
αντινομάρχης και πρόεδρος της ΝΟΔΕ-ΝΔ, ενώ συνήγοροι στη δίκη ήταν για τον μεν κ.
Γιόγιακα ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Αντώνης Φούσας και για τον κ. Δήμα ο πρώην
βουλευτής Πειραιά Πέτρος Μαντούβαλος.

Οι δυο άλλοτε στενοί συνεργάτες ακολούθησαν χωριστούς δρόμους από τις αρχές του
2008, εποχή που ο κ. Δήμας ήταν και πρόεδρος της ΝΟΔΕ-ΝΔ και είχε κατηγορήσει τον τότε
νομάρχη για δωροδοκία.

Ο κ. Δήμας είχε καταγράψει τον τότε νομάρχη στο γραφείο του με κρυφή κάμερα να
παραλαμβάνει από τον ίδιο, τυλιγμένα σε... εφημερίδα, χαρτονομίσματα, για να προωθηθεί
η περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ορυκτελαίων κοντά
στα Σύβοτα.

Ο κ. Δήμας μετά από μήνυση του κ. Γιόγιακα, έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε διετή
φυλάκιση για την μαγνητοσκόπηση το Δεκέμβριο του 2007, εν αγνοία του συνομιλητή του
διαλόγου και της σκηνής της παραλαβής των 10.000 ευρώ που ήταν προκαταβολή για την
«εξυπηρέτηση» που ζητούνταν.
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