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Η ώρα της Δικαιοσύνης
Real

ς
αποδείξει

Πολλά τα σκοτεινά
σημεία στην υπόθεση
της λειτουργίας
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στις
εγκαταστάσεις του
ΙΕΚ Ξυνή, μετά την
ανάκληση της άδειας
του εκπαιδευτικού
ομίλου

Το θέμα των πλαστών
ασφαλιστικών
ενημεροτήτων είχε
φέρει στη δημοσιότητα
με αποκαλυπτικά
δημοσιεύματά της η «R»
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ετά από σχεδόν 10 χρόνια ποινικής
διαδικασίας σε βάρος του Σοφοκλή
Ξυνή για τις πλαστές βεβαιώσεις μη
οφειλής -ασφαλιστικής ενημερότητας- του τότε τμήματος εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Ε’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία, που διήρκεσε περίπου δεκαοκτώ μήνες, κήρυξε τελικά
ένοχο τον γνωστό ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ομίλου για το αδίκημα της
ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών
με αναστολή.
Συγκεκριμένα, η κατηγορία που τον βάρυνε ήταν ότι κατά το χρονικό διάστημα από
22/12/2008 έως 30/12/2009, με την ιδιότητα
του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρείας, με διακριτικό τίτλο ΙΕΚ ΞΥΝΗ,
κατάρτισε πλαστά έγγραφα με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και ειδικότερα στην
άνω εταιρεία του και σε βάρος του Δημοσίου
περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Με τις πλαστές βεβαιώσεις μη οφειλής του τότε τμήματος εσόδων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βεβαιωνόταν ότι η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία δεν είχε καμία απολύτως οφειλή προς τον άνω ασφαλιστικό οργανισμό. Τις
εν λόγω πλαστές βεβαιώσεις χρησιμοποίησε ο
Σ. Ξυνής προκειμένου να εισπράξει χρηματικά
ποσά από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας από τη συμμετοχή της άνω ανώνυμης
εταιρείας του στα επιχορηγούμενα προγράμματα «e-εκπαιδευτείτε» και «e-γονείς».
Μαζί με άλλες εφημερίδες, η Realnews,
από το 2011, είχε αναδείξει με σειρά δημοσιευμάτων το θέμα των πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων και, μάλιστα, είχε δεχθεί

Ποινή φυλάκισης 4 ετών
για τον Σοφοκλή Ξυνή!
Ενοχος ο ιδιοκτήτης του ΙΕΚ ΞΥΝΗ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας
στην κατ’ εξακολούθηση κατάρτιση πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων
«πύρινα» εξώδικα από το ΙΕΚ
ΞΥΝΗ και τον ίδιο τον Σ. Ξυνή
για την αποκάλυψη της αλήθειας. Αλήθεια που απεδείχθη με την απόφαση του Ε’
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το οποίο έκρινε τον
Σ. Ξυνή ένοχο για την τέλεση
της συγκεκριμένης αξιόποινης
πράξης, δηλαδή της «κατ’ εξακολούθησης κατάρτισης πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων, στρεφόμενη κατά του
Δημοσίου, της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο
δράστης ή η ζημιά που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε το Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας…», όπως
αναγράφεται, ανάμεσα σε
άλλα, στη σχετική δικαστική
απόφαση.

Κρίσιμα ερωτήματα
Οπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, τα
πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση
της αξιόποινης πράξης του τότε υπαλλήλου του ΕΦΚΑ που την
επίμαχη χρονική περίοδο χρεώνεται με την κατάρτιση των πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Ωστόσο, παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα που έχει να κάνει με τα υπόλοιπα «έργα» του Σ.

Ξυνή. Να θυμίσουμε ότι έπειτα από την έκδοση του υπ’ αρ. 430/2016 αμετάκλητου βουλεύματος και την παραπομπή της οικογένειας Ξυνή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ανακλήθηκε η άδεια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Ετσι,
ο πολυμήχανος ιδιοκτήτης του εκπαιδευτικού
ομίλου, προκειμένου να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης, αγόρασε -μέσω των συμπεθέρων του Ιωάννη και
Ουρανίας Μακρή (γονιών του γαμπρού του,
Κωνσταντίνου Μακρή) τα μερίδια μιας εταιρείας με την επωνυμία ΙΕΚ ΑΛΦΑ (που ήδη είχε άδεια ενός μικρού ΙΕΚ) και αιτήθηκε και τελικά έλαβε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσει στα ίδια κτίρια όπου στεγαζόταν και το ΙΕΚ ΞΥΝΗ.
Τα ερωτήματα, λοιπόν, που προκύπτουν είναι πολλά. Πώς μέσα σε μια νύχτα άλλαξε εταιρεία; Πωλήθηκαν τα πάγια στοιχεία της μιας
εταιρείας στην άλλη; Πληρώθηκαν οι αναλογούντες φόροι; Γιατί το ΙΚΑ και το Δημόσιο επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο και δεν προάσπισαν τα συμφέροντά τους; Γιατί δεν δέσμευσαν τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΕΚ ΞΥΝΗ,
επιτρέποντας σε ένα άλλο ΙΕΚ να λειτουργήσει στις ίδιες εγκαταστάσεις; Πόσα χρόνια θα
περάσουν για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει το Δημόσιο το συγκεκριμένο θέμα,
όταν για μια υπόθεση τεκμηριωμένη, που είχε στην ουσία να κάνει με εισφοροδιαφυγή,
έπρεπε να περάσει μία δεκαετία;

