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Η Commonwealth καλείται να καταβάλει 
πρόστιμο 700 εκατομμυρίων δολαρίων
Για παραβιάσεις νόµων που σχετίζονται µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσό-
δων από παράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

Η τράπεζα Commonwealth συµ-
φώνησε να καταβάλει πρόστι-
µο ύψους 700 εκατοµµυρίων 
δολαρίων για παραβιάσεις 

νόµων περί καταπολέµησης της νο-
µιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και νόµων που αφο-
ρούν στην καταπολέµηση της τροµο-
κρατίας. Η AUSTRAC , η υπηρεσία της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για τις 
παραβάσεις στον χρηµατοοικονοµικό 
τοµέα, κατηγόρησε την τράπεζα για σο-
βαρές και συστηµατικές παραβιάσεις 
των νόµων πέρυσι. Ως µέρος του δι-
ακανονισµού, η CBA έχει παραδεχθεί 
την καθυστερηµένη κατάθεση 53.506 
αναφορών για συναλλαγές άνω των 
10.000 δολαρίων µέσω των «έξυπνων 
καταθετικών µηχανών» (IDM). Για µια 
περίοδο τριών ετών, η τράπεζα δεν 
συµµορφώθηκε επίσης µε τις απαιτή-
σεις του προγράµµατος AML / CTF 
(καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότη-
τες / καταπολέµησης της τροµοκρατί-
ας) σχετικά µε συναλλαγές σε 778.370 
λογαριασµούς.
Παραδέχθηκε επίσης ότι 149 αναφο-
ρές ύποπτων θεµάτων κατατέθηκαν 
καθυστερηµένα ή δεν υποβλήθηκαν 
καθόλου. Να σηµειωθεί ότι η τράπε-
ζα Commonwealth εµπλέκεται σε ένα 
σκάνδαλο που θα µπορούσε να επι-
τρέψει σε τροµοκράτες και εγκληµατίες 
να ξεπλύνουν εκατοµµύρια δολάρια. 
Η τράπεζα παραδέχθηκε επίσης ότι 
παραβίασε τις υποχρεώσεις της για τη 
διενέργεια ελέγχων σε 80 ύποπτους 
πελάτες και η παρακολούθηση των 
συναλλαγών δεν λειτούργησε όπως 
προβλέπεται για έναν αριθµό λογα-
ριασµών µεταξύ Οκτωβρίου 2012 
και Οκτωβρίου 2015. Η έρευνα αυτή 
αποκκάλυψε επίσης 14 περιπτώσεις 
όπου η τράπεζα δεν κατάφερε να αξι-
ολογήσει σωστά τους κινδύνους που 

σχετίζονται µε το IDM. Ενώ πολλές 
από τις καταθέσεις ήταν για νόµιµους 
σκοπούς, η τράπεζα παραδέχθηκε ότι 
δεν δήλωσε «εκατοµµύρια δολάρια 
εικαζόµενης νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες». «Η 
AUSTRAC υποψιάζεται ότι «χρήµατα 
που ξεπλύθηκαν µέσω των λογαρια-
σµών της CBA περιλάµβαναν έσοδα 
συµµοριών από διακίνηση ναρκωτι-
κών και πυροβόλων όπλων». Η τράπε-
ζα είχε αρχικά αµφισβητήσει τον αριθ-
µό των παραβιάσεων υποστηρίζοντας 
ότι ένα σφάλµα κωδικοποίησης είχε 
οδηγήσει στην αποτυχία της αναφοράς 
53.506 συναλλαγών που ήταν πάνω 
από το όριο αναφοράς των 10.000 
δολαρίων. Εντούτοις, αργότερα απο-
φάσισε να παραδεχθεί τις περισσό-
τερες από τις φερόµενες παραβιάσεις 
και να προσπαθήσει να επιτύχει µια 
διευθέτηση. Ο διευθύνων σύµβουλος 
της Τράπεζας, Ματ Κοµίν, αναγνώρι-
σε τη σοβαρότητα των παραβιάσεων. 
«Κατανοούµε πλήρως τη σοβαρότητα 
των λαθών που κάναµε», ανέφερε σε 
δήλωσή του. «Η συµφωνία µας είναι 
µια σαφής αναγνώριση των αποτυχιών 
µας. Εξ ονόµατος της Commonwealth 
Bank, ζητώ συγγνώµη από την κοινό-
τητα. ∆εσµευόµαστε να αξιοποιήσουµε 
τις σηµαντικές αλλαγές που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια ως µέρος ενός ολο-
κληρωµένου προγράµµατος για τη βελ-
τίωση της διαχείρισης λειτουργικών 
κινδύνων.
Μέχρι σήµερα έχουµε δαπανήσει 
πάνω από 400 εκατοµµύρια δολάρια 
για συστήµατα, διαδικασίες και αν-
θρώπους που σχετίζονται µε την κατα-
πολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες / κα-
ταπολέµηση της τροµοκρατίας», ανέ-
φερε ο κ. Κοµίν. Η CBA θα καταβάλει 
επίσης 2,5 εκατοµµύρια δολάρια για 
την κάλυψη των νοµικών εξόδων της 
AUSTRAC.

H θάλασσα ξέβρασε σκουπίδια στον κόλπο Nelson, 
τεράστια επιχείρηση για τον καθαρισµό
Μια τεράστια επιχείρηση καθαρισµού 
βρίσκεται σε εξέλιξη στη µεσοβόρεια 
ακτή της ΝΝΟ, αφού κατά τη διάρκεια 
κακοκαιρίας έπεσαν στη θάλασσα αντι-
κείµενα από κοντέινερ που µετέφερε 
εµπορικό πλοίο.
Παπλώµατα, προϊόντα υγιεινής και χει-
ρουργικές µάσκες ήταν µεταξύ των αντι-
κειµένων που έπεσαν στη θάλασσα από 
83 κοντέινερ του πλοίου Efficiency την 
Πέµπτη, περίπου 30 χιλιόµετρα έξω από 
την ακτή του Port Stephens.
Αργά το Σάββατο το απόγευµα, οι αρχές 
θαλάσσιας διάσωσης εντόπισαν τέσσε-
ρα κοντέινερ περίπου ένα χιλιόµετρο στ’ 
ανοιχτά του Hawks Nest στη µεσοβόρεια 
ακτή, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός διευ-

θυντής της Roads and Maritime Angus 
Mitchell.
Φορτίο από τα κοντέινερ βρέθηκε επίσης 
στο Port Stephens στο Rocky Point κοντά 
στον κόλπο Anna και στο Fingal Head, 
ενώ τµήµα από κοντέινερ εντοπίστηκε 
και στο Headland της Yacaaba.
Ο κ. Mitchell δήλωσε ότι δεν υπήρξαν 
αναφορές για τυχόν απώλεια εµπορευµα-
τοκιβωτίων από το πλοίο.
Η γερουσιαστής του Hawks Nest Julie 
Sims δήλωσε ότι δεκάδες ντόπιοι και 
παραθεριστές έχουν µαζέψει σκουπί-
δια, όπως δοχεία πετρελαίου Emu, συ-
σκευασίες χαρτιού τουαλέτας, χιλιάδες 
κόκκινα φύλλα περιτυλίγµατος Lolly 
και ρολόγια που ακόµα ήταν µέσα στη 

συσκευασία τους.
Τα εµπορεύµατα ξεβράζονται από τον 
κόλπο Fingal µέχρι την παραλία του 
Jimmy και τον κόλπο Nelson µέσα στο 
Port Stephens.
«Είναι παντού, καλύψαµε µόνο µια ακτί-
να µήκους 200 µέτρων πριν την παλίρ-
ροια, αλλά καθώς έρχεται η παλίρροια 
ξεβράζονται όλο και περισσότερα πλα-
στικά» είπε την Κυριακή η κ. Sims. «Και 
είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου, 
ήταν κυριολεκτικά µονάχα το πρώτο κύµα 
σκουπιδιών... Θα πάρει εβδοµάδες ή µή-
νες µέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισµός 
της περιοχής. Στις παραλίες δεν µπορείς 
να σταθείς. Το θέαµα, σε αυτή την παρθέ-
να τοποθεσία, είναι ανυπόφορο».

Η κυρία Sims είπε ότι πολλά πλαστικά 
είχαν ξεβραστεί στα φύκια και έπρεπε να 
τραβηχτούν µε το χέρι.
Ο κ. Mitchell προειδοποίησε για πιθα-
νή οικειοποίηση των αντικειµένων που 
έχουν ξεβραστεί, λέγοντας ότι κανείς δεν 
έχει δικαίωµα να κρατήσει για τον εαυτό 
του οτιδήποτε από τα εµπορεύµατα του 
πλοίου. «Υπενθυµίζεται ότι τα αντικείµε-
να που ανακτώνται από τα εµπορευµατο-
κιβώτια παραµένουν στην ιδιοκτησία του 
αποστολέα» ανέφερε.

Ο Barnaby Joyce ήξερε  
από πέρυσι ότι εξαιτίας τής  
εγκυµοσύνης της συντρόφου του 
θα έπρεπε να αποχωρήσει από 
αναπληρωτής πρωθυπουργός
Ο Barnaby Joyce παραδέχθηκε ότι γνώ-
ριζε όταν η συντρόφός του έµεινε έγκυ-
ος στα µέσα του 2017 ότι θα χάσει την 
θέση του ως αναπληρωτής πρωθυπουρ-
γός αλλά πήρε µέρος στις εκλογές χω-
ρίς να αποκαλύψει το προσωπικό αυτό 
θέµα. Ο κ. Joyce και η πρώην σύµβου-
λός του για τα µέσα µαζικής ενηµέρω-
σης, Vikki Campion, µίλησαν για το 
θέµα αυτό σε µια πληρωµένη συνέντευ-
ξη µε το Channel Seven. Η κ. Campion 
δήλωσε στο πρόγραµµα ότι είχε κάνει 
τεστ εγκυµοσύνης το χειµώνα του 2017. 
«Θα είµαι ειλικρινής, δεν πιστεύω στην 
άµβλωση και ήξερα ότι θα χάσω τη 
δουλειά µου ως αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός», δήλωσε ο κ. Joyce. Μόλις τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ο κ. 
Joyce παραιτήθηκε από την ηγεσία του 
Κόµµατος των Εθνικών και την θέση του 
στην κυβέρνηση. Η κ. Campion γέννησε 
τον γιο του Sebastian τον Απρίλιο του 
τρέχοντος έτους. Το ζευγάρι ξεκίνησε 
τη συνέντευξη λέγοντας ότι τα χρήµατα 
που έλαβαν για αυτήν έχουν κατατεθεί 
σε  ένα ταµείο για το γιο τους. Αναφέρε-
ται ότι είναι $ 150.000. «∆εν θα κρατή-
σουµε ούτε σεντς. Τα χρήµατα θα µπουν 
σε ένα λογαριασµό για τον Sebastian», 
δήλωσε ο κ. Joyce. Στην ίδια συνέντευ-
ξη η κα Campion δήλωσε ότι αγόρασε 
το χάπι της άµβλωσης, αλλά επέλεξε να 
µην το πάρει. Ο κ. Joyce ανέφερε για το 
ίδιο θέµα: «Μπορώ να καταλάβω ότι οι 
άνθρωποι σε αντίστοιχες καταστάσεις 
βρίσκονται υπό απίστευτη πίεση αλλά 
δεν µπορώ να επιβάλω τις απόψεις µου 
σε άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη 
ολοκληρώθηκε µε µια σειρά οικογενει-
ακών στιγµών και έδειξε τον κ. Joyce 
λούζει τον γιο του.

∆ιπλή υπηκοότητα: ∆εν τα πάνε και 
τόσο καλά οι Εργατικοί
Εάν οι επαναληπτικές εκλογές που πρόκειται να γίνουν λόγω δικαστικών αποφά-
σεων που σχετίζονται µε το ζήτηµα της διπλής υπηκοότητας είχαν πραγµατοποιη-
θεί το Σαββατοκύριακο που µας πέρασε, οι Εργατικοί θα είχαν χάσει δύο από τις 
έδρες τους, σύµφωνα µε µια νέα δηµοσκόπηση – ωστόσο η θέση του αρχηγού της 
αντιπολίτευσης Bill Shorten φαίνεται να είναι «ασφαλής». Η δηµοσκόπηση του 
Sky / Reachtel που δηµοσιεύθηκε την Κυριακή δείχνει τα ποσοστά του  Συνασπι-
σµού στο 52%, έναντι 48% του Κόµµατος των Εργατικών, στο Longman στο Κου-
ίνσλαντ. Στη Βόρεια Τασµανία, έδρα του Braddon, η δηµοσκόπηση δείχνει ότι ο 
Συνασπισµός προηγείται ακόµα περισσότερο, µε ποσοστά 54 έναντι 46 τοις εκατό.
Ο κυβερνητικός υπουργός Craig Laundy είναι αισιόδοξος για τη νίκη, αν και 
προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να έρθει εύκολα. «Πρέπει να είµαστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί. Καµία κυβέρνηση, νοµίζω, από το 1911, δεν έχει κερδίσει σε επα-
ναληπτικές εκλογές για µια έδρα που δεν είχε πριν» δήλωσε στο Sky News την 
Κυριακή. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουλίου, παράλληλα µε τις εκλογές 
του Mayo στη Νότια Αυστραλία και του Fremantle στη ∆υτική Αυστραλία, οι οποί-
ες επίσης προκλήθηκαν από προβλήµατα διπλής υπηκοότητας των βουλευτών. 
Μια πέµπτη εκλογή στο Περθ προκλήθηκε από την παραίτηση του βουλευτή Tim 
Hammond για οικογενειακούς λόγους.




