
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ <al.kougias@gmail.com>

Memo 
1 μήνυμα

Λεωνίδας Μπουτσικάρης <leonboutsikaris@gmail.com> 16 Απριλίου 2019 - 10:44 μ.μ.
Προς: al.kougias@gmail.com

Στην ποινική δίκη με κατηγορούμενους τους Αριστειδη Φλώρο, Βασίλειο Μηλιώνη, Αχιλλέα Φλώρο, κλπ, διοκτητών
των εταιρειών ΕΝΕΡΓΚΑ και ΕΛΛΑΣ ΠΑΟΥΕΡ  για υπεξαίρεση ποσού περίπου 252 εκατομμυρίων από το Ελληνικό
Δημόσιο, Ο.Τ.Α και τις εταιρείες του Δημοσίου ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ η ΛΑΓΗΕ ΑΕ δήλωσε παράσταση πολιτικής
αγωγής.
 
Στην δικη αυτη στόχευση της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ήταν μεν η καταδίκη των κατηγορούμενων αλλά πρωτίστως η απόδοση στην
εταιρεία μέρους των υπεξαιρεθέντων ποσών είτε μέσω του ν. 4312/2015 είτε της διαδικασίας του ΚΠοινΔ είτε
κατασχέσεων του ΚΠολΔ. Σημειωτέον ότι σε διάφορους λογαριασμούς των εταιρειών βρίσκονταν κατασχεμένα 104
εκατομμύρια ευρώ τα οποία διεκδικούνταν και από τον ΛΑΓΗΕ.
 
Δεδομένης της διπλής αυτής στόχευσης (καταδίκη αλλά και απόδοση υπεξαιρεθέντων) το ΔΣ του ΛΑΓΗΕ αποφάσισε
την ανάθεση της εκπροσώπησης της ΛΑΓΗΕ σε δύο δικηγόρους ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ : 
 
Σε  ποινικολόγο  το αμιγώς ποινικό σκέλος της καταδίκης των κατηγορούμενων  και στον αστικολόγο Γεώργιο
Αντωνόπουλο την διεκδίκηση επιστροφής των χρημάτων . Ο κ. Αντωνόπουλος όχι μόνο είχε εκπροσωπήσει την
ΛΑΓΗΕ στις διαπραγματευσεις με τις εταιρείες πριν την διαγραφη τους από την αγορά, είχε συνταξει όλα τα  αστικά
δικόγραφα διεκδίκησης των υπεξαιρεθέντων αλλά και με δικές του νομικές  ενέργειες είχε καταφέρει να κατάσχει στην
Ελβετία δεκάδες εκατομμύρια ελάχιστα πριν μεταφερθούν στην Σιγκαπούρη και χαθούν για το Ελληνικό Δημόσιο. Η
ΛΑΓΗΕ ΑΕ με τις τάχιστες ενέργειες του κ. Αντωνόπουλου ήταν ο μοναδικός φόρεας από τους εμπλεκόμενους που
κατάφερε να δεσμεύσει χρήματα και στο εξωτερικό. Αυτό που δεν κατάφερε κανένας άλλος φορέας, ούτε κάν το
Δημόσιο με τις απεριόριστες δικονομικές δυνατότητες του, το κατάφερε ο κ. Αντωνόπουλος διασώζοντας δεκάδες
εκατομμύρια δημόσιου χρήματος. 
 
Λόγω του διακριτού ρόλου  των δυο δικηγόρων η (προσωρινή) αδρανοποίηση του έχει αποδυναμώσει  την ΛΑΓΗΕ
στην εκπροσώπηση της  στο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ζήτημα της επιστροφής των χρημάτων στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ η οποία
είναι εταιρεία με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. 


