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Συνάδελφοι,
Μετά το υποχρεωτικό διάλειμμα των συνεδριάσεων λόγω της κρίσης
του κορωνοϊού, συνεχίστηκε χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου,
στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η εκδίκαση σε δεύτερο
βαθμό της υπόθεσης του σκανδάλου στο ταμείο υγείας μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι πρωτόδικα οκτώ από τους εννέα
κατηγορούμενους είχαν κριθεί ένοχοι, ένας είχε αθωωθεί, ενώ
μία από τους καταδικασθέντες δεν άσκησε έφεση και αποδέχτηκε
την απόφαση. Επομένως για τη συγκεκριμένη υπόθεση δικάζονται
πλέον εφτά κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι δύο έχουν
συνομολογήσει και έχουν αποδεχτεί τις κατηγορίες.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας ολοκληρώθηκε η
απολογία των κατηγορουμένων. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Εισαγγελέας που διατύπωσε την εισαγγελική πρόταση, η οποία
ήταν καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή και των 8 κατηγορουμένων,
όπως είχε αποφασισθεί πρωτοδίκως! (αν και ζήτησε να ληφθεί υπ’

όψη η μεταμέλεια των δύο κατηγορουμένων που έχουν αποδεχθεί
τις κατηγορίες)
Το δικαστήριο όρισε την επόμενη συνεδρίαση για την Πέμπτη 9/7,
όταν και θα αγορεύσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης και εφόσον
ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμένεται η ετυμηγορία του
δικαστηρίου.
.
Συνάδελφοι,
Παρά την υποχρεωτική καθυστέρηση λόγω του lockdown, με την
επανεκκίνηση της διαδικασίας ευελπιστούμε ότι θα αποδοθεί
επιτέλους δικαιοσύνη για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ζημίωσε
οικονομικά το ταμείο μας και κατά συνέπεια τα ασφαλισμένα μέλη
του.
Η συνδρομή των νομικών συμβούλων του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ ήταν
πράγματι καθοριστική για να χυθεί φως στην υπόθεση. Μάλιστα ο
νομικός σύμβουλος του ΕΦΚΑ κ. Βασίλης Κουρούμαλης έκανε
ιδιαίτερη μνεία στο Σύλλογό μας και στον Πρόεδρό μας συνάδελφο
Σαράντο Φιλιππόπουλο που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη
της υπόθεσης και βοήθησαν τη δικαιοσύνη στο έργο της!
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της διαφάνειας
και της χρηστής διαχείρισης συνέβαλε αποφασιστικά με τα
δημοσιεύματά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου, το οποίο είναι
βέβαιο ότι θα είχε πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις με
περισσότερους εμπλεκόμενους, αν δεν είχαν καταστραφεί τα
στοιχεία λόγω της «πυρκαγιάς» στα αρχεία του ταμείου.
Για την πορεία και εξέλιξη αυτής της υπόθεσης θα συνεχίσουμε
να σας ενημερώνουμε μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

