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Προς
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκφοβισμοί και διαδικασίες συγκάλυψης ;

Με αυθαίρετες και αναιτιολόγητες «μετακινήσεις» φαίνεται πως «επιβραβεύει» η
Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδας τη συνάδελφο, που συνέβαλε
αποφασιστικά στο ξεσκέπασμα του κυκλώματος χορήγησης πλαστών
διπλωμάτων οδήγησης στην Φθιώτιδα.
Η ιστορία ξεκινάει από τον Οκτώβρη 2014 όταν ως αναπληρώτρια προϊσταμένη
στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ανακαλύπτει παρατυπίες στην υπηρεσία σε
ΠΕΙ, πλαστές σφραγίδες και υπογραφές υπαλλήλου ΚΕΠ σε βεβαιώσεις γνήσιου
υπογραφών κλπ και ανακαλεί όσα πλαστά ΠΕΙ βρέθηκαν. Για την κατάσταση
αυτή ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, όχι μόνο δεν
έλαβαν κανένα μέτρο, αλλά φρόντισαν να απομακρύνουν την συνάδελφο,
μετακινώντας την σε άλλη υπηρεσία (ΔΑΟΚ) και στη συνέχεια με εντολή Γενικού
Διευθυντή Μεταφορών φρόντισαν να της επιβάλουν και έγγραφη επίπληξη!!!
Παρά τις αιτήσεις, τα υπομνήματα και τις καταγγελίες της συναδέλφισσας η
Διοίκηση κώφευε…, έως ότου ο Εισαγγελέας έσκυψε στην υπόθεση και έβγαλε
«λαυράκι», με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της Δ/νσης Μεταφορών Φθιώτιδας
να βρίσκονται ήδη προφυλακισμένες…, ενώ στη δίκη που θα γίνει (η δίκη στις
5/9 αναβλήθηκε) η συνάδελφος θα είναι μάρτυρας κατηγορίας.
Όμως παρά την εξέλιξη αυτή ο εκφοβισμός της συναδέλφου δεν σταμάτησε
ούτε τώρα.
Η Περιφερειακή Αρχή για άλλη μια φορά στέλνει το μήνυμά της!!! και την
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μετακινεί σε άλλη υπηρεσία (Δ/νση Υγείας).
Οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι να απαντήσουν:
- ιατί τιμωρούν την συνάδελφο, που είχε το σθένος να καταγγείλει τα κακώς
κείμενα;
- ως στηρίζουν την διαφάνεια, το δίκιο και την νομιμότητα στη λειτουργία των
υπηρεσιών;
Καταδικάζοντας την απαράδεκτη αυτή κατάσταση των αυθαίρετων και
τιμωρητικών «μετακινήσεων» ζητάμε να επανέλθει η συνάδελφος στη θέση που
είχε και επιτέλους κυβέρνηση, Περιφερειακές αρχές και ιδιαίτερα το Υπουργείο
Υποδομών και Δικτύων να προχωρήσουν σε μέτρα, που θα διασφαλίζουν την
οδική ασφάλεια και θα εξασφαλίζουν με διαφάνεια την ορθή εκτέλεση του
συνόλου των αρμοδιοτήτων όλων των Διευθύνσεων.
Κοιν/ση
1. Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων
2. ΥΠΕΣ
3. Σύλλογος Υπαλλήλων ΠΕ Φθιώτιδας


