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ΕΣΤΗΣΕ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΠΥΡΑΜΙ∆Α

 «Φρενίτιδα» για το
εµβόλιο κατά της
γρίπης

Λέκτορας πανεπιστηµίου κατηγορείται για απάτη 15 εκ. ευρώ



[9.9.2005] Στα δίκτυα της YΠEE, πρώην Σ∆OE, πιάστηκε και
παραπέµπεται στον Eισαγγελέα λέκτορας Aνωτάτου Eκπαιδευτικού
Iδρύµατος, προφανώς στην έδρα της εφαρµοσµένης απάτης όπου
φέρεται να έστησε πυραµίδα αλβανικού τύπου, από την οποία αποκόµισε
κέρδη 15 εκ. ευρώ εξαπατώντας εκατοντάδες ανυποψίαστους πολίτες.
O καθηγητής της απάτης εντοπίστηκε από τη ∆ιεύθυνση Eιδικών
Yποθέσεων της YΠEE, η οποία αξιοποιώντας σχετική πληροφορία
πραγµατοποίησε εκτεταµένες έρευνες για τουλάχιστον 2 µήνες. Aπό την
έρευνα προέκυψε ότι ο λέκτορας χρησιµοποιώντας την ιδιότητά του
εξαπάτησε εκατοντάδες πολίτες, πείθοντάς τους να του εµπιστευθούν
σηµαντικά ποσά, προκειµένου να τους εξασφαλίσει αποδόσεις κατά πολύ
υψηλότερες από αυτές που παρέχει το νόµιµο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.
H δράση του λέκτορα, που σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας ανήκει στη
δύναµη του Oικονοµικού Πανεπιστηµίου Aθηνών, ξεκίνησε το 2000 µετά
την κατάρρευση των µετοχών στο Xρηµατιστήριο Aθηνών, όταν όλοι
αναζητούσαν τρόπο να βγάλουν τα χαµένα.
Aπό τα θύµατά του που υπερβαίνουν τα 250 άτοµα, κυρίως από τους
χώρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των δικηγόρων, αποσπούσε
ποσά από 5 έως και 400 χιλιάδες ευρώ, που θα έπαιζε, όπως έλεγε, στην
παγκόσµια αγορά συναλλάγµατος µε το σύστηµα forex και θα τους
εξασφάλιζε αποδόσεις µέχρι και 5% τον µήνα.

Tριµερής
συνάντηση για τη
γρίπη των
πουλερικών
Σε επιφυλακή η
Eυρώπη



«Kεραµίδα» από
τον Γκαργκάνα



Kαθηµερινά 1.300
αιτήσεις για
στεγαστικά δάνεια



Kαίει φέτος η
θέρµανση



Tι πρέπει να
προσέξετε κατά την
παραλαβή



Eπιµένει για τις
κάµερες



 Meσαίωνας στο
∆ηµόσιο

Oργή για την
εισβολή



επενδυτές
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, µέχρι και το 2003 υπήρξε σχετικά
συνεπής αποδίδοντας κανονικά τα κέρδη στους επενδυτές, όχι όµως και
τα επενδυµένα κεφάλαια, αλλά από τις αρχές του 2004 µε διάφορα
προσχήµατα έπαψε να τους αποδίδει οποιοδήποτε ποσό, µε συνέπεια οι
πρώτοι που ανησύχησαν να καταφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, απ όπου και
ενηµερώθηκε η YΠEE.
Tο ποσό που αποκόµισε από τα θύµατα της απάτης, σύµφωνα µε τις
πρώτες εκτιµήσεις, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, τα
οποία προσπάθησε να ξεπλύνει µέσα από πολύπλοκες κινήσεις
λογαριασµών και κεφαλαίων εντός και εκτός Eλλάδας, χρησιµοποιώντας
γι αυτόν τον σκοπό διάφορες offshore εταιρείες ιδιοκτησίας του.
Στην έρευνα που διενήργησε η YΠEE στο σπίτι και στο γραφείο του
λέκτορα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παραστατικά τραπεζών,
ηλεκτρονικά αρχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν την παράνοµη
δραστηριότητα, καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων, µεταξύ των οποίων
και στοιχεία που πιστοποιούν ότι είναι ο ιδιοκτήτης των offshore εταιρειών
που χρησιµοποιούσε για το ξέπλυµα των κερδών.
H υπόθεση παραπέµφθηκε στον Eισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος
της YΠEE για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και το ενδεχόµενο
εµπλοκής και άλλων συνεργών στην απάτη.

Aπεργία στις 10 και
11 Nοεµβρίου



Αντίδραση N∆ στην
πρόταση ΓΣEE για τη
σωτηρία του Flash



Εκδροµές για 8.000
δικαιούχους



Φτιάξτε πράσινα
σπίτια



Πυρκαγιά στον
Alpha



