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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνύσεις-πρόκληση

Μετά τις πλαστές
ασφαλιστικές
ενηµερότητες, τα
εκατοµµύρια ευρώ που
οφείλονται στο ΙΚΑ και
στο ∆ηµόσιο, µετά την
έγκληση του ΙΚΑ που
µπήκε στο αρχείο και τις
µεθοδευµένες κινήσεις
εξαίρεσής του από τις
δικαστικές αίθουσες, σειρά
έχει τώρα ο εκφοβισµός
δηµοσίων υπαλλήλων
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ύτε το πιο ευφάνταστο σενάριο δικαστικών θρίλερ του Χόλιγουντ δεν θα
µπορούσε να συµπεριλάβει τις εξελίξεις σε µια υπόθεση που τα τελευταία δέκα χρόνια µοιάζει σχεδόν… ακίνητη. Ενώ οι αρµόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το ∆ηµόσιο έχασε χρήµατα στην υπόθεση των Εκπαιδευτηρίων ΞΥΝΗ (µε τις πλαστές ασφαλιστικές ενηµερότητες που υπέγραψαν υπάλληλοιφαντάσµατα, µε την έγκληση του ΙΚΑ Πειραιώς που βρέθηκε στο αρχείο και µε άλλα γνωστά κόλπα), η δίκη στην οποία καλείται ως κατηγορούµενος ο Σοφοκλής Ξυνής διακόπτεται
συνεχώς, ενώ παράλληλα µηνύονται υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ, που βρίσκεται στη θέση της πολιτικής αγωγής. Αυτή η τελευταία εξέλιξη έρχεται
µετά την απόπειρα της πλευράς Ξυνή να εξαιρεθεί ο ΕΦΚΑ (δηλαδή το παλιό ΙΚΑ) από τις δικαστικές αίθουσες µε µια σειρά από µεθοδευµένες κινήσεις, για να αποδυναµωθεί το κατηγορητήριο και βεβαίως να συνεχιστεί το «ευαγές» έργο της χρέωσης εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς στην ουσία να επιβάλλεται κάποια τιµωρία.
Ας πάρουµε, όµως, την ιστορία από την αρχή.

Μηνυτήριες αναφορές
Η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (µε διακριτικό τίτλο ΙΕΚ
ΞΥΝΗ), µια από τις 20 εταιρείες του οµίλου Ξυνή, υπέβαλε µηνυτήριες αναφορές κατά υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για παράβαση καθήκοντος.
Με τις εν λόγω µηνυτήριες αναφορές, καταµηνύονται εµπειρότατοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που
έκαναν τη δουλειά τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα συµφέροντα του Οργανισµού
και τα χρήµατα των συνταξιούχων. Συγκεκριµένα, τους καταµηνύει ότι εξέδωσαν παράνοµα από τον Φεβρουάριο του 2014 έως και τον
Νοέµβριο του 2018 συνολικά 30 Πράξεις Επιβολής Εισφορών, Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕ) και Πράξεις Επιβολής Προστίµου Ακαταχώριστων Εργαζοµένων

ΞΥΝΗ κατάληξη

µε εκφοβισµό
δίκη
Οι µηνύσεις
ακολουθούν µετά
την απόπειρα της
πλευράς Ξυνή
να εξαιρεθεί ο
ΕΦΚΑ (δηλαδή
το παλιό ΙΚΑ)
από τις δικαστικές
αίθουσες µε
µια σειρά από
µεθοδευµένες
κινήσεις, για να
αποδυναµωθεί το
κατηγορητήριο

σε βάρος της εταιρείας αυτής συνολικού ποσού 2.037.756,89
ευρώ, λόγω «µη ασφάλισης εργαζοµένων και συγκεκριµένα καθηγητών στην επιχείρησή της».
Οι ανασφάλιστοι καθηγητές και οι ώρες απασχόλησής τους,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις µηνυτήριες αναφορές, προέκυψαν από τα προγράµµατα σπουδών-καταστάσεις προσωπικού που είχε υποβάλει στον τότε OEEK (Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) άλλη εταιρεία του οµίλου Ξυνή µε την επωνυµία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α.Ε. (µε διακριτικό τίτλο ΙΕΚ ΞΥΝΗ) και όχι η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ,
που από τον Αύγουστο του 2004 είχε παύσει κάθε δραστηριότητα ως ΙΙΕΚ.
∆ηλαδή η µηνυτήρια αναφορά στηρίζεται στο γεγονός ότι οι
καταλογιστικές πράξεις αφορούσαν άλλο νοµικό πρόσωπο, αυτό
µε την επωνυµία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α.Ε. (δ.τ. ΙΕΚ ΞΥΝΗ) και
όχι αυτό της εταιρείας ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ, δεδοµένου ότι αφορούσαν τα έτη 2005-2011 και η µηνύτρια εταιρεία δεν δραστηριοποιούνταν στον χώρο των ΙΕΚ από το 2004. Αυτό, ωστόσο,
όπως διαπιστώσαµε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, καθώς στο πληροφοριακό σύστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διακοπή εργασιών της ανωτέρω εταιρείας έγινε µόλις στις 15/5/2018.
∆ηλαδή κατά τον χρόνο σύνταξης των καταλογιστικών πράξεων το 2015 η επιχείρηση φαινόταν να λειτουργεί κανονικά!
Μάλιστα, ακόµη και το Υποκατάστηµα Πατησίων του ΙΚΑΕΤΑΜ, στο οποίο υπαγόταν η έδρα της µηνύτριας, αγνοούσε
τις µεταβολές που είχαν επέλθει, αφού η µηνύτρια δεν είχε προβεί σε οποιαδήποτε ενηµέρωση προς αυτό. Ουδέποτε, λοιπόν,
η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ γνωστοποίησε στο ΙΚΑ και κατόπιν στον ΕΦΚΑ ότι µε την από 20-8-2004 απόφαση του ΟΕΕΚ
έγινε µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µηνύτριας στην εταιρεία ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α.Ε. Η εταιρεία είχε
απογραφεί ως ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ και έτσι συνέχισε και µετά τη µεταβίβαση της άδειας. Και εύλογα µπορεί να αναρωτηθεί κανείς
για το εξής: Για ποιο λόγο η εταιρεία ΙΙΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕ απέκρυψε από το ΙΚΑ το γεγονός της µεταβίβασης της άδειας; Μήπως, αναρωτιούνται κάποιοι κρατικοί λειτουργοί συναρµόδιου
υπουργείου που ζήτησαν εσχάτως να ενηµερωθούν για την υπό-

θεση, για να καταλογιστούν οι οφειλές σε αυτή, µιας και δεν παρείχε πλέον υπηρεσίες ΙΙΕΚ
(ως εκ τούτου δεν της ήταν απαραίτητη η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας) και εποµένως µπορούσε να χρωστά στο ΙΚΑ και συγχρόνως να µη «φορτώνονται» οι οφειλές στο ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α.Ε. που είχε πια την άδεια
του ΙΕΚ ΞΥΝΗ; Για όσους ενδεχοµένως το παραπάνω ερώτηµα µοιάζει ακραίο, θα πρέπει να
συνυπολογίσουν ότι µόλις το 2019 οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) ενηµερώθηκαν σχετικά µε την πορεία λειτουργίας της µηνύτριας
εταιρείας µε έγγραφο που έστειλε η ∆ιεύθυνση
∆ιά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας.

Ερωτήµατα
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
σχετικές µηνύσεις έχουν χρεωθεί σε εισαγγελέα
Πρωτοδικών, ο οποίος προφανώς χαρακτήρισε
την υπόθεση κατεπείγουσα γιατί δεν εξηγείται
διαφορετικά το γεγονός ότι όταν οι εγκαλούµενοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ προσήλθαν στην πταισµατοδίκη για να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, η πταισµατοδίκης δεν τους χορήγησε ούτε µία ηµέρα προθεσµία -απαραίτητη
σε τέτοιες περιπτώσεις- προκειµένου να προσκοµίσουν διάφορα οικονοµικά στοιχεία επειδή ο «κύριος εισαγγελέας», όπως τους είπε,
«απαιτούσε άµεσα τη λήψη από αυτήν των έγγραφων εξηγήσεων». Ρωτώντας έµπειρους λειτουργούς της ∆ικαιοσύνης ενηµερωθήκαµε ότι
ο κύριος εισαγγελέας είναι το ίδιο πρόσωπο µε
αυτόν που έθεσε στο αρχείο την έγκληση του
πρώην ΙΚΑ κατά ΞΥΝΗ για την πλαστή ενηµερότητα της εταιρείας ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α.Ε.!
Χωρίς βεβαίως να υποτιµούµε τον παράγοντα
τύχη (η οποία επί µακρόν ευνοεί τους εναγόµενους στην προκειµένη περίπτωση), µήπως
χρειάζεται ενδεχοµένως µια έρευνα από τους
αρµόδιους προϊσταµένους και από τον αρεοπαγίτη επιθεωρητή των εισαγγελέων για να διαπιστωθεί αν πράγµατι τυχαίνει σε συγκεκριµένο λειτουργό να χειρίζεται διάφορες πτυχές
της ίδιας υπόθεσης ή µήπως κυριαρχεί η εκτίµηση ότι το ∆ηµόσιο «συγχωρεί» όσους επιχείρησαν να το ξεγελάσουν µε πλαστές ενηµερότητες γιατί περνούν τα χρόνια και γινόµαστε
όλοι σοφότεροι και µεγαλόψυχοι;

