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Oταν το ∆ηµόσιο χάνει 
και κανείς δεν αντιδρά

Στο αρχείο, µε 
µυστηριώδη τρόπο, 
βρέθηκε η έγκληση 

που είχε καταθέσει πριν 
από σχεδόν 10 χρόνια 

η διοίκηση του ΙΚΑ 
ενώπιον του εισαγγελέα 

Πληµµελειοδικών 
Πειραιά εξαιτίας της 

πλαστής ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του

ΙΕΚ ΞΥΝΗ

g.paganis@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ

Σ
την Ελλάδα της µετα-κρίσης πολλά από τα 
τραύµατα της παθογόνου λει-
τουργίας του κράτους φαίνε-

ται ότι ακόµα δεν έχουν επουλωθεί. 
Πώς αλλιώς να ερµηνευθεί η κατάλη-
ξη µιας υπόθεσης που εγείρει τερά-
στια ερωτήµατα για τις ευθύνες κρα-
τικών λειτουργών, οι οποίοι αποφάσι-
σαν ότι η έγκληση -µετά από διαπιστω-
θείσα καραµπινάτη παρανοµία µεγά-
λης και γνωστής επιχείρησης- έπρεπε να 
καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων; 

Συγκεκριµένα, στις 20/9/2010 η τότε 
διοίκηση του ΙΚΑ κατέθεσε ενώπιον του 
εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πειραιά την 
υπ’ αρ. πρωτ. 4609 έγκληση κατά της εται-
ρείας µε την επωνυµία «Ιδιωτικά Ινστιτού-
τα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τοπικό Ευ-
ρωπαϊκό Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΙΕΚ ΞΥ-
ΝΗ», συµφερόντων Σοφοκλή Ξυνή. Το τό-
τε ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, κατέφυγε στην έγκληση, 
αφού διαπιστώθηκε ότι η εκδοθείσα από το 
ΙΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας 
µε αρ. πρωτ. 6321/25-5-09 για την επιχείρη-
ση µε την επωνυµία «Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης Τοπικό Ευρωπαϊκό Α.Ε.» 
µε δ.τ. «ΙΕΚ ΞΥΝΗ» ήταν πλαστή! 

Ζηµιά 
Υπάλληλοι-«φαντάσµατα» υπέγραψαν την πλα-
στή ενηµερότητα µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί 
για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, για διεκδί-
κηση τραπεζικού δανεισµού, συµµετοχή σε δη-
µόσιους διαγωνισµούς και συγχρηµατοδοτού-
µενα ευρωπαϊκά προγράµµατα κατάρτισης, εί-
σπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο, αδειοδότη-
ση αρµόδιου υπουργείου, καθώς και για άλλες 
παρεµφερείς συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο ή τις 
Αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι Αρχές υποπτεύθηκαν το προφανές, ότι δη-
λαδή όλα τα παραπάνω είχαν έναν και µοναδικό 
σκοπό: την εξαπάτηση του ΙΚΑ και τον προσπο-
ρισµό κερδών από την πλευρά Ξυνή. 

Οπως ρητά αναφέρεται -εκτός των άλλων- 

νή οφείλουν στο ΙΚΑ πάνω από 10 εκατοµµύ-
ρια ευρώ. Πρόκειται για ένα πλέγµα περίπου 
20 εταιρειών, για τις οποίες το ΙΚΑ έχει εκδώσει 
αποφάσεις συνυπευθυνότητας έτσι ώστε, όταν 
η οικογένεια Ξυνή δηµιουργεί νέες εταιρείες µε 
σκοπό να συνεχίσει το «σύνηθες» έργο της, δη-
λαδή να προσπαθεί να µεταφέρει τις οφειλές εις 
το διηνεκές, η ευθύνη να επιβαρύνει όλες αυτές 
τις εταιρείες (όχι µόνο τις νέες) αλλά και τους εκ-
προσώπους τους. Να γιατί η διοίκηση του ΕΦ-
ΚΑ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσε-
ων. Με τα επιχειρήµατα που έχει από τις διαπι-
στωµένες παράνοµες πράξεις εις βάρος της από 
τις επιχειρήσεις συµφερόντων Ξυνή, θα εισα-
κουστεί και θα αντικρούσει αυτή την προσπά-
θεια των εναγοµένων να αποβληθεί από τη δί-
κη, γιατί είναι ο µόνος φορέας -µαζί µε το ∆ηµό-
σιο (υπουργείο Οικονοµικών)- που έχει υποχρέ-
ωση να διασφαλίσει τα συµφέροντα του κρά-
τους, του ασφαλιστικού φορέα και κατ’ επέκτα-
ση του κοινωνικού συνόλου.

στην έγκληση: «…Από την αξιόποινη πράξη της έκδοσης της 
εν λόγω πλαστής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
το Ιδρυµα υπέστη ηθική βλάβη, της οποίας δικαιούµαστε 
την αποκατάσταση, καθώς θίγεται η αξιοπιστία του και η 
ικανότητά του να διασφαλίσει την καταβολή των οφειλό-
µενων ασφαλιστικών εισφορών, από τους έχοντες σχετι-
κή υποχρέωση, προκειµένου να ανταποκριθεί στην ανά-
γκη ικανοποίησης του προβλεπόµενου από το Σύνταγµα 
δηµόσιου σκοπού της παροχής κοινωνικής ασφάλισης».

Φτάνοντας στο σήµερα, δέκα χρόνια µετά την κατά-
θεση της έγκλησης ενώπιον του εισαγγελέα Πληµµελει-
οδικών Πειραιά, έχοντας γίνει η όλη η υπόθεση «µπα-
λάκι» µεταξύ Πειραιά και Αθήνας, η υπόθεση µπήκε 
στο αρχείο! Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιέται κανείς: «Για-
τί άραγε;». Και τα αµέσως επόµενα ερωτήµατα που 
πρέπει να τεθούν είναι τα εξής: Προσκλήθηκαν να δώ-
σουν κατάθεση οι αρµόδιοι υπάλληλοι ή όχι; Ζητήθη-
καν έγγραφα που έχουν σχέση µε την υπόθεση ή όχι;

Πολλά λέγονται από υπηρεσιακούς παράγοντες, µε τους οποί-
ους επικοινωνήσαµε, για τον ρόλο της προηγούµενης διοίκη-
σης του ΙΚΑ σε αυτήν την υπόθεση. Να φανταστείτε ότι η Νοµι-
κή Υπηρεσία, η ∆ιεύθυνση Εσόδων του ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) και το ΚΕ-
ΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) δεν είχαν ιδέα 
για την υπόθεση αυτή.

Την ίδια στιγµή, η συγκεκριµένη εταιρεία «Ιδιωτικά Ινστιτούτα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τοπικό Ευρωπαϊκό Α.Ε.» εξακολου-
θεί να οφείλει στο ΙΚΑ γύρω στα 4 εκατ. ευρώ.

Η οικογένεια Ξυνή δικάζεται στο Τριµελές Εφετείο Κακουργη-
µάτων Αθηνών και για άλλη σοβαρή υπόθεση στο τέλος του µή-
να όπου το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) έχει υποστεί οικονοµική βλάβη από την 
αξιόποινη συµπεριφορά της οικογένειας Ξυνή. Και, «ω του θαύ-
µατος», γίνεται µεγάλη δικαστική προσπάθεια να µη συµµετέχει 
στη δίκη. Τι συµβαίνει; Υποθέσεις µπαίνουν στο αρχείο, εξαιρέ-
σεις «συζητούνται», µήπως κάποιοι επιδιώκουν να τύχει διαφο-
ρετικής µεταχείρισης ο κύριος Ξυνής σε σχέση µε άλλους οφειλέ-
τες; Είναι δεδοµένο ότι η πολυετής κρίση πλήγωσε πολλές επιχει-
ρήσεις, οι οποίες χρεώθηκαν και επιχειρούν να ρυθµίσουν όσα 
χρωστούν. Οµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση πώς µπορούν να 
δικαιολογηθούν οι πλαστές ενηµερότητες; Αξίζει να αναφέρου-
µε πως, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εταιρείες του Οµίλου Ξυ-
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οφειλή
Οι εταιρείες του 
Οµίλου Ξυνή οφεί-
λουν στο ΙΚΑ πάνω 
από 10 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα 
πλέγµα περίπου 20 
εταιρειών, για τις 
οποίες το ΙΚΑ έχει 
εκδώσει αποφάσεις 
συνυπευθυνότητας


