Πολιτική «θύελλα» με τον νέο
Ποινικό
Κώδικα!
Από
κακούργημα σε πλημμέλημα το
ξέπλυμα μαύρου χρήματος!…
Πολιτική «θύελλα» με τον νέο Ποινικό
Κώδικα! Από κακούργημα σε πλημμέλημα το
ξέπλυμα μαύρου χρήματος!…
Πολιτική θύελα έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να
περάσει τάχιστα μέχρι την Παρασκευή τέσσερα νομοσχέδια καθώς
το ένα από αυτά θα είναι ο νέος Ποινικός Κώδικας και με βάση
τον οποίο η χώρα θα μετατραπεί σε «άσυλο» για όσους ξεπλένουν
χρήμα, από την άποψη της ποινικής μεταχείρισης.

Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, με τον «νόμο Καλόγηρου» – όπως
ονομάζεται ήδη από αυτούς ο αμφιλεγόμενος νέος Ποινικός
Κώδικας – η Ελλάδα θα καταστεί μια από τις ελάχιστες χώρες
διεθνώς που η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
δεν θα θεωρείται κακούργημα, αλλά πλημμέλημα.

Φυσικά
έτσι
«καθαρίζουν»
δεκάδες
«βρώμικοι» επιχειρηματίες και τραπεζίτες
οι οποίοι είναι έτοιμοι να διωχθούν
ποινικά ή και διώκονται ήδη, για

«ξέπλυμα» χρήματος και κινδυνεύουν με
πολυετείς καθείρξεις.
Σύμφωνα με τη «λογική» του νόμου, εάν τελεστεί μία φορά
ξέπλυμα τότε θεωρείται πλημμέλημα και η προβλεπόμενη ποινή
είναι τρία έτη φυλάκιση και χρηματική ποινή. Στις περιπτώσεις
δε που η πράξη τελείται κατ΄ εξακολούθηση προβλέπεται κάθειρξη
έως 15 έτη.

Σήμερα το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, αντιμετωπίζεται ως κακούργημα και τιμωρείται
με φυλάκιση έως δέκα χρόνια, ενώ όταν η πράξη τελείται κατ΄
εξακολούθηση προβλέπεται κάθειρξη έως 20 έτη.

Αλλά και για τις υποθέσεις διαφθοράς και της απιστίας που
είναι συναφείς με το ξέπλυμα χρήματος προβλέπεται μια
αμφιλεγόμενη διάκριση. Όταν τα κακουργήματα στρέφονται κατά
του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, από όταν το έγκλημα το έχει
διαπράξει στέλεχος ΔΕΚΟ ή τράπεζας, ακόμη και εάν οι φορείς
αυτοί επιχορηγούνται με κρατικό χρήμα. Δηλαδή όταν το ξέπλυμα
τελείται από τραπεζικό στέλεχος και δια μέσου του τραπεζικού
συστήματος δεν θα προβλέπεται ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των
δέκα ετών!

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις η Ελλάδα
αποκτά
ένα
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ως
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αντιμετώπιση
της
«ομπρέλας»
των
αδικημάτων που συνθέτουν την νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και αυτό γίνεται την ίδια στιγμή που η ΕΕ
σκληραίνει τους κανόνες για το ξέπλυμα
χρήματος-εν μέσω μεγάλων σκανδάλων
πανευρωπαϊκά.
Στη βάση αυτή, τις τελευταίες ημέρες τελεί υπό διερεύνηση το
κατά πόσον οι αλλαγές που επιφέρει στον Ποινικό Κώδικα η
κυβέρνηση – χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης – θα επηρεάσουν την διεθνή αξιολόγηση της
Ελλάδος στο πεδίο της πρόληψης και της καταστολής της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από την
Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Υπενθυμίζεται πως πολυπληθής ελληνική αποστολή θα μεταβεί στις
14 Ιουνίου στο Ορλάντο των ΗΠΑ για την αξιολόγηση της χώρας
μας από μεικτό κλιμάκιο της FATF. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί
στις 21 Ιουνίου και από αυτή θα κριθεί το εάν η Ελλάδα θα
παραμείνει στην πρώτη κατηγορία των χωρών ως προς την πρόληψη
και την καταστολή του ξεπλύματος χρήματος. Δεδομένου ότι ο
νέος Ποινικός Κώδικας καθιστά ισχνότερη την ποινική αποτροπή,
αλλά και περιορίζει τις εισαγγελικές αρμοδιότητες, αυτό μπορεί
να επιμετρήσει αρνητικά.

Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Έλενα
Παπαδοπούλου, θα έχει μια πρώτη ευκαιρία να διαπιστώσει τον
αντίκτυπο των νέων διατάξεων στη διεθνή εικόνα της χώρας μας.
Η κ. Παπαδοπούλου θα βρεθεί στις Βρυξέλλες αύριο, Τετάρτη,
προκειμένου να συμμετάσχει σε ειδική συνάντηση κατά την οποία

θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ίδια θα παραμείνει έως την
Παρασκευή στη βελγική πρωτεύουσα, καθώς θα έχει διαβουλεύσεις
και για την προετοιμασία της προαναφερόμενης ολομέλειας της
FATF που λάβει χώρα στο Ορλάντο των ΗΠΑ, στην οποία θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της Ελλάδος.

ΠΗΓΗ

Από κακούργημα σε πλημμέλημα το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος!
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ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/06/12/politiki-thyella-to
n-neo-poiniko-kodika-kakoyrgima-se/

Θήβα: Δίωξη για κακούργημα
στον 54χρονο που τραυμάτισε

την 8χρονη Αλεξία
Ποινική δίωξη για βαριά μη σκοπούμενη σωματική βλάβη,
κακουργηματικού χαρακτήρα, ασκήθηκε στον 54χρονο που έριξε την
αδέσποτη σφαίρα η οποία τραυμάτισε την 8χρονη στη Θήβα, το
Πάσχα.

Ο 54χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί
την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αλέξιο
Στεφανάκη, είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης βενζινάδικου, ζητά συγγνώμη για τον τραυματισμό
της 8χρονης από την αδέσποτη σφαίρα και δηλώνει ότι δεν τον
ενδιαφέρουν τα διαδικαστικά, αλλά να γίνει καλά το παιδί.

Η κατάσταση της 8χρονης, που τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα
ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της, επιδεινώθηκε την Τετάρτη
και κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση.

Πού έκρυβε το όπλο ο «πιστολέρο»
Στο λεβητοστάσιο του σπιτιού του , μέσα στη δεξαμενή
πετρελαίου, είχε κρύψει το περίστροφο με το οποίο έριχνε
μπαλωθιές ο 55χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι υπεύθυνος για
τον τραυματισμό της 8χρονης Αλεξίας στη Βοιωτία.

Μάλιστα, όπως έλεγαν στο CNN Greece αστυνομικοί, ήταν τόσο
καλά κρυμμένο μέσα στη δεξαμενή που δεν υπήρχε καμία περίπτωση
να βρεθεί στην κατ’ οίκον έρευνα εάν ο ίδιος ο 55χρονος δεν

αποκάλυπτε την κρυψώνα του.

Ο άνδρας «έσπασε» και κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πλέον λόγος να
κρύβεται όταν οι αστυνομικοί του αποκάλυψαν ότι έχουν αρκετά
στοιχεία σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 55χρονος, ιδιοκτήτης βενζινάδικου,
δηλώνει τώρα συντετριμμένος και μετανιωμένος.

«Δεν πιστεύω ότι έκανα εγώ τέτοιο πράγμα. Είμαι
συντετριμμένος. Πώς πήγα να σκοτώσω ένα παιδί. Ήμασταν όλοι
μαζί στο τραπέζι, ρίχναμε βεγγαλικά και εγώ με το όπλο» είπε ο
ίδιος, και συμπλήρωσε:

«Όταν έμαθα για τον τραυματισμό του παιδιού φοβήθηκα την
κατακραυγή του κόσμου -για αυτό δεν πήγα στην Αστυνομία. Το
περίστροφο το έχω κρύψει στην Αθήνα, θα σας πω πού είναι».

Δείτε στη gallery που ακολουθεί το περίστροφο:

Ο 55χρονος, πατέρας και ο ίδιος ενός 23χρονου, αποκάλυψε ότι
δεν κατέχει νόμιμη άδεια για το όπλο αλλά αρνήθηκε να πει
στους αστυνομικούς πού το βρήκε και πώς το απέκτησε.

Μάλιστα, γίνεται ήδη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το όπλο
είναι κλεμμένο και να αποσαφηνιστεί πώς έφτασε τα χέρια του
55χρονου.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 55χρονου
υπάρχουν καταθέσεις και από άλλα άτομα που βρίσκονταν στο
πασχαλινό γλέντι.

Συγκλονίζει η μητέρα της Αλεξίας
Συντετριμμένοι είναι οι γονείς της 8χρονης που τραυματίστηκε
από σφαίρα στις Θεσπιές Βοιωτίας.

«Είδαμε το κοριτσάκι μας. Περιμένουμε να το ξαναδούμε. Οι
γιατροί κάνουν ότι μπορούν και το μόνο που θέλουμε είναι να
ακούσουμε ένα καλό νέο για το παιδί μας. Περιμένουμε το θαύμα»
ανέφερε η μητέρα της 8χρονης, σύμφωνα με το Star.

Η μικρή Αλεξία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά
σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και
οι γονείς της δεν φεύγουν από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου ούτε
λεπτό. Αγκαλιασμένοι με ένα κομποσκοίνι προσεύχονται για την
υγεία του παιδιού τους.

Σοκάρει ο «πιστολέρο»
«…Πολλοί πυροβολούσαν λόγω της ημέρας και πετούσαν και
βεγγαλικά. Δεν ήξερα αν το κοριτσάκι τραυματίστηκε από τη δική
μου μπαλοθιά, μετά φοβήθηκα και δεν πήγα στην αστυνομία».

Με αυτά τα λόγια επιχείρησε, όπως σημειώνει το CNN Greece, να
δικαιολογηθεί στους αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας
Λειβαδειάς ο 55χρονος που φέρεται να τραυμάτισε το 8χρονο
κοριτσάκι με σφαίρα από το όπλο του.

Ο άνδρας, είναι και ο ίδιος πατέρας και υποστήριξε πως δεν

ήθελε σε καμία περίπτωση να λάβει χώρα το τραγικό αυτό
περιστατικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN.gr, είπε στους αστυνομικούς
πως όταν έμαθε για τον τραυματισμό της μικρής Αλεξίας έδωσε το
όπλο του σε συγγενείς για να το μεταφέρουν στην Αθήνα, όπου
είναι και η πρώτη κατοικία του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

Ο 55χρονος, ιδιοκτήτης βενζινάδικου, διασκέδαζε με τους
συγγενείς του ανήμερα το Πάσχα σε ένα από τα τρία σπίτια που
από την πρώτη στιγμή είχαν βάλει στο «μικροσκόπιο» των ερευνών
τους οι Αρχές.

Άλλωστε, πάνω από 20 μαρτυρικές καταθέσεις που είχαν λάβει οι
αστυνομικοί της Λειβαδιάς είχαν καταδείξει τα σπίτια που την
επίμαχη ώρα του τραυματισμού είχαν στις αυλές τους
συγκεντρωμένα άτομα που πετούσαν βεγγαλικά και πυροβολούσαν
στον αέρα.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/
977935/thiva-dioxi-gia-kakoyrgima-ston-54xrono-poy-traymatisetin-8xroni-alexia

