
 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

  Αριθμ. Πρωτ.: 514 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (26-9-2019) 

 
    Η σαφής προσπάθεια στοχοποίησης και ενοχοποίησης των Υπαλλήλων του 

Κ.Ε.Π. του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και τοπικών συνδικαλιστών ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ!! 

    Τη στιγμή που βοούσε η Ελλάδα όλη για το θέμα της αθρόας έκδοσης 
Α.Μ.Κ.Α., διαδικασίας για την οποία δεν έπαιρνε ΚΑΝΕΙΣ την ευθύνη να δώσει 
σαφείς οδηγίες, διαδικασίας μέσω της οποίας αιμορραγούσε η Ελληνική οικονομία 
λόγω της σύνδεσής του με την γενική επιδοματική πολιτική, εν μέσω μάλιστα 
γενικότερης εθνικής οικονομικής κρίσης, μετά από προφορικές πάντα οδηγίες των 
συναρμόδιων υπουργείων, οι υπάλληλοι αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι – αν όχι όλοι 
– συνάδελφοί τους στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, έκαναν το αυτονόητο… Αφού 
καταχωρούσαν τα στοιχεία των πολιτών που αιτούντο Α.Μ.Κ.Α. και εξέδιδαν αυτό, 
κρατούσαν σε φυσικό αρχείο τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούσαν, τη διοικητική 
αυτή πράξη. Και αυτό αναμένοντας την πολυπόθητη και απαιτούμενη εγκύκλιο που στο 
μεταξύ δεν ερχόταν!!!  

Οι υπάλληλοι αυτοί δρούσαν με γνώμονα την ευθύνη προς την υπηρεσία, το 
Δημόσιο συμφέρον και τις σαφείς, όμως προφορικές, κατευθύνσεις των αρμοδίων 
φορέων. 

Οι εργαζόμενοι στο Κ.Ε.Π., με έγγραφα της Προϊσταμένης, έκαναν λόγο για 
ελλειπή ασφάλεια του χώρου της υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, οι ιθύνοντες «αγρόν 
ηγόραζαν»!!! Και ήρθε η στιγμή που ο επίμαχος φάκελος εκλάπη!!! Κάτι το οποίο, 
επίσης, οι εργαζόμενοι του Κ.Ε.Π. γνωστοποίησαν εγγράφως!!!  

Και την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι σιωπούν. Και κανείς δεν αναρωτιέται ποιος είχε 
συμφέρον από την κλοπή του φακέλου, που το μόνο που διασφάλιζε ήταν το Δημόσιο 
συμφέρον και την υπηρεσιακή ασφάλεια των εργαζομένων στο Κ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας. 
Και σιωπηρά, επικίνδυνα, την ίδια στιγμή, σκοπίμως διαρρέουν πληροφορίες στον 
Τοπικό Τύπο, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και στοχοποιώντας 
συναδέλφους, γιατί έπραξαν το αυτονόητο!!! 

 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!! 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ!!! 
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ!!! 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


