ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: 600.000€
ΚΑΙ
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ΜΕΤΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: 600.000€ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ
ΤΟΥ

Ο Γιάννος Παπαντωνίου θα λάβει από το ελληνικό δημόσιο ποσό
ύψους 600.000 ευρώ, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ενώ θα του καταβάλλεται κανονικά η σύνταξή του,
που όλο το προηγούμενο διάστημα παρακρατούνταν, λόγω των
οφειλών του στο Δημόσιο.

Γιάννος Παπαντωνίου: Αποφυλακίστηκε
μετά
από
εγκλεισμό
18
μηνών
στον Κορυδαλλό
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Υπουργός αποφυλακίστηκε μετά από
εγκλεισμό 18 μηνών στον Κορυδαλλό (διεξάγονται περαιτέρω
ανακρίσεις για να κριθεί εάν θα υπάρξει παραπομπή σε δίκη ή
όχι), κατηγορούμενος για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων 2,8
εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να είχαν ληφθεί ως προμήθεια για
τον εκσυγχρονισμό έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.

Γιάννος

Παπαντωνίου:

Νόμιμα

και

φορολογημένα τα 1,3 εκατ. ευρώ σε
ελβετική τράπεζα
Η επιστροφή των 600.000 τώρα, αφορά στην υπόθεση με τις
καταθέσεις του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ του ιδίου και της συζύγου
του Ρούλας Κουράκου (που επίσης προφυλακίστηκε) στην ελβετική
τράπεζα HSBC που είχαν θεωρηθεί προϊόν φοροδιαφυγής. Το ΣτΕ
λοιπόν, έκανε δεκτή την προσφυγή του ζευγαριού, το οποίο
υποστήριξε πως τα 1,3 εκ. είναι νόμιμα και φορολογημένα.

Οι δικηγόροι του κ. Παπαντωνίου κατέθεσαν στοιχεία που έγιναν
αποδεκτά από το ΣτΕ, με τα οποία αποδεικνύεται ότι σχεδόν το
σύνολο των 2,8εκ. ευρώ, δεν αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής.
Ακάλυπτο έμεινε ένα ποσό 200.000 ευρώ που δεν αιτιολογήθηκε ο
τρόπος απόκτησής του με βάση τις αποδείξεις που κατέθεσαν οι
δικηγόροι.

Συνεπώς, σύμφωνα με το ΣτΕ, από τη στιγμή που οι τραπεζικές
καταθέσεις δεν αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής, το κράτος θα
πρέπει να επιστρέψει στον κ.Παπαντωνίου 600.000 ευρώ από το
συνολικό ποσό των 800.000 ευρώ που είχε καταβάλει ως
προκαταβολή στο πλαίσιο της συνολικής οφειλής του.

ΠΗΓΗ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΤΟΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ
ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ.

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΡΕΙΟ
ΠΑΓΟ
ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
6199/2015 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ.
ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ

1.0. Επιτροπή συγκρότησης Ειδικού δικαστηρίου που καλείται να
αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των Επιτροπών
ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της Πολιτείας και θα
επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστεί. Η Επιτροπή
Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
κατάθεση των νομοσχεδίων για την σύσταση του Ειδικού
Δικαστηρίου.

2.0.

Επιτροπή ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα:

2.1. Επιτροπή ελέγχου όλων των Δικαστικών λειτουργών για τη
μέχρι τώρα δράση και λειτουργία τους.

2.2. Εντατικά σεμινάρια για την εμπέδωση του ρόλου του
Δικαστικού λειτουργού.

2.3. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της
διανεμητικής και της εθιμικής δικαιοσύνης.

3.0. Το Πειθαρχικό Σώμα, είναι ανεξάρτητο σώμα για να μπορεί
αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται
θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης.

4.0. Οι επιτροπές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα
συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή
δημόσια θέα.

5.0. Επιτροπή Δικαίου, η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα
εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης.

6.0. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς
συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους
κ.α. καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οιονδήποτε κρίνουν
αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης.

7.0. Αφού περατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων όπως πιο πάνω
περιγράφεται και σημειωθούν αξιόποινα παραπτώματα από τα
εμπλεκόμενα μέρη, δηλ. από τους ασκούντες δημόσιο αξίωμα

(ακόμα και για τους μη εν ενεργεία ) καθώς και οι σχετικοί
σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες κ.ο.κ., οι επιτροπές
πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία,
θα συντονίσουν, εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη
διαδικασία εκδίκασης από το Ειδικό Δικαστικό σώμα και θα
εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού
πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία.

8.0.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του ειδικού
δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστέες.Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2312
315162
,
MAIL: esuelkordeliou@gmail.com

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ FB:
https://www.facebook.com/pg/esykordeliou

ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΩ:
http://www.radioargw.gr

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/video
s

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/pln8t496h3ro6ix/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΗΛΩΣ
ΕΙΣ-ΕΣΥ-25-10-2015.pdf?dl=0

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.dropbox.com/s/vyaw1vtv3m8y11p/ΔΙΑΚHΡYΞΗ-ΕΣΥ-ΤΕΛΙΚΟ
.pdf?dl=0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/07/31/giannos-papantonioy
-600-000e-syntaxi-meta-tin-apofylakisi/

