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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ

M
ετά από σχεδόν 10 χρόνια ποινικής 
διαδικασίας σε βάρος του Σοφοκλή 
Ξυνή για τις πλαστές βεβαιώσεις μη 

οφειλής -ασφαλιστικής ενημερότητας- του τό-
τε τμήματος εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Ε’ Τρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε μια μαρα-
θώνια ακροαματική διαδικασία, που διήρκε-
σε περίπου δεκαοκτώ μήνες, κήρυξε τελικά 
ένοχο τον γνωστό ιδιοκτήτη του συγκεκριμέ-
νου εκπαιδευτικού ομίλου για το αδίκημα της 
ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία, επιβάλ-
λοντάς του ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών 
με αναστολή. 

Συγκεκριμένα, η κατηγορία που τον βάρυ-
νε ήταν ότι κατά το χρονικό διάστημα από 
22/12/2008 έως 30/12/2009, με την ιδιότητα 
του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ανω-
νύμου εταιρείας, με διακριτικό τίτλο ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
κατάρτισε πλαστά έγγραφα με σκοπό να προ-
σπορίσει στον εαυτό του και ειδικότερα στην 
άνω εταιρεία του και σε βάρος του Δημοσίου 
περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού εκατο-
ντάδων χιλιάδων ευρώ. Με τις πλαστές βεβαιώ-
σεις μη οφειλής του τότε τμήματος εσόδων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βεβαιωνόταν ότι η ανωτέρω ανώ-
νυμη εταιρεία δεν είχε καμία απολύτως οφει-
λή 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 Τεχνο-
λογίας από τη συμμετοχή της άνω ανώνυμης 
εταιρείας του στα επιχορηγούμενα προγράμ-
ματα «e-εκπαιδευτείτε» και «e-γονείς».

Μαζί με άλλες εφημερίδες, η Realnews, 
από το 2011, είχε αναδείξει με σειρά δημο-
σιευμάτων το θέμα των πλαστών ασφαλιστι-
κών ενημεροτήτων και, μάλιστα, είχε δεχθεί 

«πύρινα» εξώδικα από το ΙΕΚ  
ΞΥΝΗ και τον ίδιο τον Σ. Ξυνή 
για την αποκάλυψη της αλή-
θειας. Αλήθεια που απεδεί-
χθη με την απόφαση του Ε’ 
Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, το οποίο έκρινε τον 
Σ. Ξυνή ένοχο για την τέλεση 
της συγκεκριμένης αξιόποινης 
πράξης, δηλαδή της «κατ’ εξα-
κολούθησης κατάρτισης πλα-
στών ασφαλιστικών ενημερο-
τήτων, στρεφόμενη κατά του 
Δημοσίου, της οποίας το όφε-
λος που πέτυχε ή επεδίωξε ο 
δράστης ή η ζημιά που προ-
ξενήθηκε ή οπωσδήποτε απει-
λήθηκε το Δημόσιο είναι ιδιαί-
τερα μεγάλης αξίας…», όπως 
αναγράφεται, ανάμεσα σε 
άλλα, στη σχετική δικαστική 
απόφαση. 

Κρίσιμα ερωτήματα
Οπως αναφέρεται στην από-
φαση του δικαστηρίου, τα 

πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση 
της αξιόποινης πράξης του τότε υπαλλήλου του ΕΦΚΑ που την 
επίμαχη χρονική περίοδο χρεώνεται με την κατάρτιση των πλα-
στών ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Ωστόσο, παραμένει ένα κρί-
σιμο ερώτημα που έχει να κάνει με τα υπόλοιπα «έργα» του Σ. 

Ξυνή. Να θυμίσουμε ότι έπειτα από την έκδο-
ση του υπ’ αρ. 430/2016 αμετάκλητου βου-
λεύματος και την παραπομπή της οικογένει-
ας Ξυνή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των, ανακλήθηκε η άδεια του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Ετσι, 
ο πολυμήχανος ιδιοκτήτης του εκπαιδευτικού 
ομίλου, προκειμένου να συνεχίσει να δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης, αγό-
ρασε -μέσω των συμπεθέρων του Ιωάννη και 
Ουρανίας Μακρή (γονιών του γαμπρού του, 
Κωνσταντίνου Μακρή) τα μερίδια μιας εται-
ρείας με την επωνυμία ΙΕΚ ΑΛΦΑ (που ήδη εί-
χε άδεια ενός μικρού ΙΕΚ) και αιτήθηκε και τε-
λικά έλαβε άδεια λειτουργίας από το υπουρ-
γείο Παιδείας για να λειτουργήσει στα ίδια κτί-
ρια όπου στεγαζόταν και το ΙΕΚ ΞΥΝΗ. 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που προκύπτουν εί-
ναι πολλά. Πώς μέσα σε μια νύχτα άλλαξε εται-
ρεία; Πωλήθηκαν τα πάγια στοιχεία της μιας 
εταιρείας στην άλλη; Πληρώθηκαν οι αναλο-
γούντες φόροι; Γιατί το ΙΚΑ και το Δημόσιο επέ-
τρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο και δεν προάσπι-
σαν τα συμφέροντά τους; Γιατί δεν δέσμευ-
σαν τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
επιτρέποντας σε ένα άλλο ΙΕΚ να λειτουργή-
σει στις ίδιες εγκαταστάσεις; Πόσα χρόνια θα 
περάσουν για να δοθούν απαντήσεις σε αυ-
τά τα ερωτήματα και με ποιο τρόπο θα αντι-
μετωπίσει το Δημόσιο το συγκεκριμένο θέμα, 
όταν για μια υπόθεση τεκμηριωμένη, που εί-
χε στην ουσία να κάνει με εισφοροδιαφυγή, 
έπρεπε να περάσει μία δεκαετία;

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

Το θέμα των πλαστών 
ασφαλιστικών 

ενημεροτήτων είχε 
φέρει στη δημοσιότητα 

με αποκαλυπτικά 
δημοσιεύματά της η «R»
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Πολλα τα σκοτεινά 
σημεία στην υπόθεση 

της λειτουργίας 
του ΙέΚ αλΦα στις 
εγκαταστάσεις του 

ΙέΚ ΞυνΗ, μετά την 
ανάκληση της άδειας 

του εκπαιδευτικού 
ομίλου


