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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΑ ΤΣΕΠΩΣΑΝ… ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  

ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ…!!! 
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 
Οι υπάλληλοι των Δήμων καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα των 

ιδιωτών. Αυτών που επέλεξαν και χρυσοπλήρωσαν οι κυβερνήσεις, με τα λεφτά 
του Ελληνικού λαού βεβαίως, για την παροχή έργου το οποίο ποτέ δεν 
παραδόθηκε όπως έπρεπε και δεν τηρήθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των... 
σωτήρων. Των ιδιωτών που θέλει και η νυν κυβέρνηση να βάλει από το παράθυρο 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκχωρώντας τους υπηρεσίες και αρμοδιότητες, όπως 
αυτή της Καθαριότητας.  

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 
45370/Σ.247 έγγραφο που έστειλε στις 20 Ιουλίου του 2020 σε όλους τους Δήμους 
της χώρας, κάνει συστάσεις και εγκαλεί το προσωπικό στις υπηρεσίες 
Ληξιαρχείων και Δημοτολογίων προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία στο 
Μητρώο Πολιτών και να οριστικοποιήσουν τις ληξιαρχικές πράξεις προερχόμενες 
από μετάπτωση. 

Αντί το Υπουργείο Εσωτερικών να απαιτήσει κυρώσεις και αποζημιώσεις 
από τις ιδιωτικές εταιρείες που το 2013 εισέπραξαν 5.035.000 ευρώ για να 
φτιάξουν την ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώο Πολιτών (που αφορά τα Ληξιαρχεία 
και τα Δημοτολόγια όλων των Δήμων) έρχεται τώρα να υπενθυμίσει ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 250 του Νόμου 4555/2018 και την υπ' αριθμ. 28/2018 
Εγκύκλιο «υφίσταται ρητή υποχρέωση των Ληξιάρχων να προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη 
συμπλήρωση των στοιχείων που ελλείπουν στις ληξιαρχικές πράξεις που 
ενσωματώθηκαν στο Μητρώο Πολιτών με διαδικασία μετάπτωσης...». 

Να υπενθυμίσουμε στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πώς η 
Εγκύκλιος 28/2018 συνιστά παραδοχή της αποτυχίας των ιδιωτών να φέρουν σε 
πέρας ένα έργο και ομολογία ότι παρά τα 5.035.000 ευρώ που τσέπωσαν, στο 
ψηφιακό σύστημα που λέγεται «Μητρώο Πολιτών» υπάρχουν πολλά και σοβαρά 
λάθη. Κατά την τότε, όπως και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείο Εσωτερικών, οι 
υπάλληλοι των Δήμων είναι αυτοί που θα πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.  

Υπενθυμίζουμε επίσης στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
μπορεί να έχει ασθενή μνήμη, πώς μετά την επίμαχη Εγκύκλιο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 



είχε προκηρύξει απεργία και αποχή από την εργασία στα Ληξιαρχεία και 
Δημοτολόγια όλων των Δήμων.  

Καλεί και τώρα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως και το 2018, το Υπουργείο 
Εσωτερικών να σταματήσει να στέλνει έγγραφα και τελεσίγραφα προς τους 
εργαζόμενους και να αναλογιστεί και να αναλάβει τις δικές του ευθύνες για το 
γεγονός ότι οι ιδιώτες «κρέμασαν» το Μητρώο Πολιτών και δεν τήρησαν ως 
όφειλαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δεν μπορεί άλλοι να θησαυρίζουν και 
άλλοι να πληρώνουν το μάρμαρο... 

Ξανακαλεί τους εργαζόμενους στα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια σε 
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε εργασία που αφορά συμβατική υποχρέωση των 
ιδιωτών στην συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν το «Μητρώο Πολιτών». 

 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

Νίκος Τράκας                                                              Βασίλης Πετρόπουλος 
 
 
 


