Προς:
1) Τους υπουργούς Μεταφορών κ.κ Σταθάκη και Σπίρτζη
2) Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κατρούγκαλο
3) Υπουργό καταπολέμησης της διαφθοράς κ. Νικολούδη
4) Υπουργούς Παιδείας κκ Κουράκη και Μπαλτά
5) Τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα

6) Όλους τους Δημοκράτες Βουλευτές και την Βουλή των Ελλήνων
7) Όλους τους Δημοκράτες Έλληνες πολίτες
πληνκνγξαθίεο:
ΔΟΓΑΦ : Ζ Δζληθή Οκνζπνλδία γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο
ΔΓΑ = ε ΔξσπαΪθή ύκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ
ΔΚΥ = ν Δξσπατθόο Κνηλσληθόο Υάξηεο
ΔΔΚ = Διεγθηέο / Έιεγρνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο
Γ = ν πξόεδξνο ΔΟΓΑΦ – Γηάλλεο ηαπξόπνπινο

Γηα ηελ θαηαγγειία καο ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΟΓΑΦ,
ελεκεξψλνπκε γηα ηα εμήο, ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή, ηηο εμεγήζεηο θαη ηα γξαπηά
ληνθνπκέληα πνπ καο πξνζθφκηζε ν πξφεδξνο ΔΟΓΑΦ Γηάλλεο ηαπξφπνπινο (Γ.):
ηελ ππεξεζία ηνπ Γ. (Γεκφζην – ειεγθηήο ελαέξηαο θπθινθνξίαο) φινη νη ΔΔΚ είλαη
πηπρηνχρνη Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ – θαη ζηηο εληνιέο πξνο ηνπο πηιφηνπο, δνπιεχνπλ κε
Αγγιηθή θξαζενινγία.
Δπί θπβέξλεζεο κλεκνλίνπ (Ννέκβξηνο 2014), θάπνηνη ζπλδηθαιηζηνδηεπζπληέο, ηνπο δήηεζαλ
λα νξγαλψζνπλ εμεηάζεηο ζηελ... Διιεληθή γιψζζα, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηά ηνπο
ζηα... Διιεληθά !!!
-Σελ ηδέα απηή, ηελ παξνπζίαζαλ ζαλ δήζελ ηξφπν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ ειεγθηψλ
απφ ην μέλν / θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (δει. γηα λα κελ ηνπο απνιχζνπλ θαη πάξνπλ ζηε ζέζε
ηνπο ρακειφκηζζνπο Αιβαλνχο, Σνχξθνπο, Βνχιγαξνπο, θιπ, φπσο πξνβιέπεηαη κε ηηο
ζρεδηαδφκελεο ηδησηηθνπνηήζεηο).
-Δπηλφεζαλ ινηπφλ κία εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κε έθπιεμε, νη ειεγθηέο δηαπίζησζαλ
φηη δελ ππήξρε θαλείο απφ ηνπο (πνιινχο) πηπρηνχρνπο γισζζηθψλ ζπνπδψλ πνπ είραλ, αιιά
απνηεινχληαλ απφ... ρεκηθνχο θαη θπζηθνκαζεκαηηθνχο: Οη νπνίνη, ζα εμέηαδαλ ζηελ...
Διιεληθή γιψζζα πηπρηνχρνπο θηινινγηθψλ(!!!), πνιηηηθψλ(!!!), θνηλσληνινγηθψλ(!!!),
λνκηθψλ(!!!), θαη άιισλ παξφκνησλ επηζηεκψλ, πνιχ κεγαιχηεξεο γισζζηθήο επάξθεηαο ζηα
Διιεληθά.
Οη εμεηάζεηο απηέο, παξνπζηάζηεθαλ σο δηεξεπλεηηθή πεηξακαηηθή απφπεηξα κε εζεινληηθή
ζπκκεηνρή, γηα λα δνπλ ππνηίζεηαη ην πψο ζα θαζηεξσζεί ν ηξφπνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
Έιιελα εξγαδφκελνπ θαη γη απηφ νη εκπλεπζηέο ηεο λέαο «παηέληαο», δελ θαινχζαλ, αιιά
ξσηνχζαλ ηνπο ειεγθηέο αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή. Καη πνηέ δελ ηνπο
θνηλνπνίεζαλ (φπσο ππνρξενχληαη) θάπνηα απφθαζε γηα ηε λέα δηαδηθαζία ή γηα ηελ ζχζηαζε
ηνπ ζεζκνχ, ή θιήζε ηνπο πξνο εμέηαζε θιπ. Όια γίλνληαλ «ππνγείσο», ρσξίο θαλέλα
έγγξαθν, πξνθαλψο γηα λα κελ ππάξρεη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ησλ παξαλνκηψλ
---------------------------Έηζη, φηαλ ν ππεχζπλνο απηήο ηεο «παηέληαο» ησλ εμεηάζεσλ ξψηεζε θαη ηνλ Γ αλ ζα
ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο απηέο, ν Γ, επεηδή έηπρε λα γλσξίδεη θαιά ηελ ζρεηηθή δηεζλή
λνκνζεζία, απφ ηα ιεγφκελα ησλ αξκνδίσλ είρε ήδε δηαπηζηψζεη έλα ηεξάζηην πιήζνο
παξαδφμσλ θαη ζθαλδαισδψλ παξαλνκηψλ – φπσο φηη:
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1) Οη εμεηάζεηο απηέο ΓΔΝ ρξεηάδνληαλ θαζφινπ – ήηαλ εληειψο πεξηηηέο, αθνχ ε δηεζλήο
λνκνζεζία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη ε πηζηνπνίεζε βάζεη ηνπ πηπρίνπ ησλ ΔΔΚ (φπνηνο
έρεη πηπρίν Διιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ, έρεη θαη επάξθεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα). Καη κάιηζηα
απηφ είλαη θαη ην πην λφκηκν (θαη θπξίσο ζνβαξφ θαη αμηφπηζην).
2) Απηή ε «παηέληα» ησλ εμεηάζεσλ πνπ είραλ νξγαλψζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε, είλαη
άθξσο παξάλνκε, αθνχ παξαβίαδε (ρσξίο ιφγν) θξαπγαιέα θαη πξνθιεηηθά φινπο ηνπο
ζρεηηθνχο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη νδεγεί (θαη πάιη!) ζε βαξηά πξφζηηκα γηα ηε ρψξα, (καδί
βέβαηα κε ηηο γλσζηέο ηηκσξίεο θαη ην δηαζπξκφ ηνπ Έιιελα πνιίηε σο «ηεκπέιε, απαηεψλα»,
θιπ).
3) Γελ εμππεξεηνχζε θαζφινπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Έιιελα εξγαδφκελνπ (αληίζεηα, εμππεξεηεί
ηε δπζθήκεζε θαη ππνβάζκηζή ηνπ γηα λα πξνζιεθζνχλ ζηε ζέζε ηνπ «ηίκηνη θαη θζελνί
αιινδαπνί»).
4) Δμππεξεηνχζε κφλν πξνζσπηθά θαη θνκκαηηθά ζπκθέξνληα κηαο κηθξήο θάζηαο
«εκέηεξσλ» εηο βάξνο ησλ ππφινηπσλ θαη εηο βάξνο ηεο ρψξαο.
πγθεθξηκέλα, ν δηεζλήο θαλνληζκφο (ΔΔ/805/10-08-2011) ελαέξηαο θπθινθνξίαο, νξίδεη:
1)Όηη ε επάξθεηα ζηελ εζληθή γιψζζα δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά αλ ζέιεη θάπνην θξάηνο,
κπνξεί λα ηελ θαζηεξψζεη.
2)Όηη γηα ηελ επάξθεηα (πηζηνπνίεζε) δελ ρξεηάδνληαη ππνρξεσηηθά εμεηάζεηο, αιιά κπνξεί λα
γίλεη θαη κε αμηνιφγεζε (δειαδή βάζεη ηνπ πηπρίνπ / πηπρίσλ / κεηαπηπρηαθψλ θιπ, πνπ
θαηέρεη ν θαζέλαο, ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ είδνπο ηνπ πηπρίνπ ηνπ, θιπ) – αιιά:
Αλ ην Διιεληθό θξάηνο ζέιεη λα θαζηεξώζεη θαη πηζηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε θαη
εμεηάζεηο, ηόηε ν δηεζλήο θαλνληζκόο απαηηεί απηά λα είλαη ζνβαξά θαη αληηθεηκεληθά δειαδή:
-Αηηηνινγηθφ Άξζξν 10 θαη εθαξκνζηηθφ άξζξν 21: «ν νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο, αμηνιφγεζεο
θαη εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη επαξθώο αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ΔΔΚ.»
-Αηηηνινγηθφ άξζξν 17 θαη εθαξκνζηηθά άξζξα 19 θαη 20/2: ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο,
αμηνιφγεζεο θαη εμεηάζεσλ, νη πηζηνπνηνχληεο, νη αμηνινγεηέο θαη νη εμεηαζηέο «πξέπεη λα
έρνπλ πςειά επίπεδα επάξθεηαο, θαηάιιεια πξνζόληα θαη πείξα» ηα νπνία πξέπεη λα
είλαη δεκνζηεπκέλα θαη «πξέπεη λα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο»
-Αηηηνινγηθφ άξζξν 16 θαη εθαξκνζηηθφ άξζξν 13/2,7: ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο,
αμηνιφγεζεο θαη εμεηάζεσλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη «νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αληηθεηκεληθόηεηαο, ηεο ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο, ηεο απαγόξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαη
ηεο αλαινγηθφηεηαο»
ηα πιαίζηα απηά (γηα λα θαηνρπξψλνληαη ε δηαθάλεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, ηζνηηκία) θιπ:
-Αηηηνινγηθφ άξζξν 16: Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, αμηνιφγεζεο θαη εμεηάζεσλ, πξέπεη λα
«βαζίδνληαη ζε ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γλώζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηνλ ΓΟΠΑ»
(: ν Γηεζλήο νξγαληζκφο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο – ν γλσζηφο ICAO)
-Αηηηνινγηθφ άξζξν 7, 7/17 θαη εθαξκνζηηθά άξζξα 19α, 20/1,2:
ηηο δηαδηθαζίεο
«πηζηνπνίεζεο ή εμεηάζεσλ, πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκόο ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ θαη
ησλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ».
-Αηηηνινγηθφ άξζξν 7 θαη εθαξκνζηηθφ άξζξν 13: ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, αμηνιφγεζεο
θαη εμεηάζεσλ, πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηεί «δνκεκέλν πιαίζην, εληαίεο απαηηήζεηο,
νκνηνκνξθία εθαξκνγήο θαη απαηηήζεσλ, θνηλέο δηαδηθαζίεο, θνηλνί θαλόλεο θαη θνηλέο
πξνδηαγξαθέο θαη πιηθό θαζνδήγεζεο»
Γειαδή:
1) Ζ αμηνιφγεζε (θαη νη εμεηάζεηο), λα γίλνληαη από αλεμάξηεην θνξέα πρ ην παλεπηζηήκην
θηινινγίαο (θαη φρη εμεηάζεηο θαηά ηελ ξήζε «κεηαμχ καο Μεηαμά» γηα λα επλννχληαη νη
εκέηεξνη θαη λα παξαγθσλίδνληαη νη κε θνκκαηηθνί): Δπεηδή αθξηβψο νη λνκνζεηνχληεο μέξνπλ
πνιχ θαιά ηη γίλεηαη ζηηο δηεθζαξκέλεο ρψξεο.
2)Να γίλεηαη απφ αμηνινγεηέο κε «θαηάιιεια θαη επαξθή πξνζόληα» - δει. δηδάθηνξεο
γισζζηθώλ επηζηεκώλ (πρ θαζεγεηέο, βνεζνί, επηκειεηέο, ιέθηνξεο θιπ ηεο θηινινγίαο).
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3)Να γίλνληαη κε δεκνζηεπκέλε ύιε, πξσηόθνιιν εμεηάζεσλ, πνπ λα νξίδεη ηνπο θαλόλεο
αληηθεηκεληθόηεηαο θαη αδηαβιεηόηεηαο, δεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ,
ησλ φξσλ, ησλ ζηειερψλ, ησλ πξνζφλησλ ηνπο, θιπ, θιπ...
Όκσο, ην εθεχξεκα πνπ νξγάλσζαλ νη εδψ αξκφδηνη, εθάξκνζε ηα εληειψο αληίζεηα:
-Δμεηαζηέο, επηηξνπή θιπ, νξίζηεθαλ ππάιιεινη απφ ηελ ίδηα ππεξεζία, ηελ ίδηα δηεχζπλζε, ην
ίδην ηκήκα (αθφκε θαη απφ ηελ ίδηα νκάδα εξγαζίαο) – θαηά ην «κεηαμχ καο Μεηαμά».
-Οη εμεηαζηέο ήηαλ απηνί κε ηα ρακειφηεξα γισζζηθά πξνζφληα φισλ : Όρη κφλν δελ ήηαλ
δηδάθηνξεο γισζζηθψλ επηζηεκψλ, αιιά νχηε θαλ απινί απφθνηηνη θάπνηαο ζρνιήο κε
γισζζηθή θαηεχζπλζε. (ήηαλ Υεκηθψλ θαη θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζρνιψλ). Καη κάιηζηα, ζα
εμέηαδαλ απφθνηηνπο θηινινγίαο, Κνηλσληνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπνπδψλ, λνκηθψλ
ζπνπδψλ, θιπ: Πξνθαλψο, νη (πνιινί) γισζζηθψλ ζπνπδψλ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ
κεηαμχ ησλ πνιχ «έκπηζησλ» ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο.
-Γελ ππήξμε νχηε ρνξεγήζεθε πνηέ, νχηε εμεηαζηέα χιε, νχηε πξσηφθνιιν εμεηάζεσλ, νχηε
φξνη αληηθεηκεληθφηεηαο, νχηε δεκνζίεπζε, νχηε δηαγσληζκφο γηα ηηο ζέζεηο, νχηε ην αλ ν
εμεηάζεηο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο, αλ ζα ππάξρεη θάπνηα πξνζεζκία, νχηε ην αλ έρνπλ
επηπηψζεηο θαη πνηεο, θιπ. Όια γίλνληαλ αλεπίζεκα, παξάηππα, ελ θξππηψ , παξάλνκα θαη
ππφγεηα, θιπ, θιπ…
Απφ φια απηά, ν Γ θαηάιαβε φηη ε φιε «παηέληα» δελ απνζθνπνχζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ
Έιιελα εξγαδφκελνπ, αιιά ζηα αθξηβψο αληίζεηα θαη ζηήζεθε γηα άιινπο ιφγνπο, ηνπο
«γλσζηνχο»:
Γει. ζε θάπνηνπο εθρσξήζεθαλ δηθαηνδνζίεο (πρ. κπνξνχλ λα ππνβαζκίδνπλ ή λα
απνξξίπηνπλ φπνηνλ δελ είλαη «δηθφο ηνπο» λα αμηνινγνχλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ φπνηνλ ζα
ηνπο θάλεη άιιε ππεξεζηαθή εμππεξέηεζε σο αληάιιαγκα, θιπ, θιπ…
Δπνκέλσο, εμππεξεηνχληαλ θαη΄ αθνινπζία θαη νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί, ελαληίνλ
φζσλ ζεσξνχληαη απφ ηνπο δηνηθνχληεο «κε εκέηεξνη» θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαθζνξά ή
ηελ θαηαγγέιινπλ, ελνριψληαο ηνπο ππαίηηνπο θαη ην εθάζηνηε θπβεξλφλ θφκκα.
Καηά ζπλέπεηαλ, νη κφλεο ζθνπηκφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαλ απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ
εμεηάζεσλ απηψλ, είλαη ε παζίγλσζηε αλαμηνθξαηηθή πξνψζεζε «εκέηεξσλ» (ησλ θνκκαηηθψλ
θαη άιισλ κεραληζκψλ πνπ έρηηζαλ ηα κλεκφληα θαη ηελ δηαθζνξά), ζε άρξεζηεο ζέζεηο
αξγνκηζζίαο.
Δπίζεο (θαη θπξίσο) ε απφθηεζε λέσλ απμεκέλσλ (θαη παξάλνκσλ) ππεξεμνπζηψλ ψζηε νη
«έκπηζηνη θαη δηθηπσκέλνη» πνπ «έρνπλ ην κέζνλ» θαη νη θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ
θπβεξλψληνο θφκκαηνο, λα απνθηνχλ εμνπζίεο επί ησλ άιισλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο ειέγρνπλ, εμαξηνχλ, πεηζαλαγθάδνπλ θαη εμαλαγθάδνπλ, ψζηε λα απνδέρνληαη
αδηακαξηχξεηα ηελ απζαηξεζία, ηε δηαθζνξά θαη ηηο εληνιέο ησλ επλννχκελσλ θαη
«δηθηπσκέλσλ».
Πξάγκα πνπ φπσο είλαη γλσζηφ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαζπάζηζε
δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηελ απαμίσζε θαη ην μεπνχιεκα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε π.ρ, γηα λα αηηηνινγεζεί ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ελαέξηαο
θπθινθνξίαο (πνπ είλαη ίζσο ε πην θεξδνθφξα Γεκφζηα ππεξεζία θαη απνθέξεη θάζε ρξφλν
ηεξάζηηα έζνδα ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή – δειαδή ζηα ζρνιεία, ηελ πγεία, ηηο ζεξαπείεο, ηελ
εηδηθή αγσγή, ηηο ζπληάμεηο, ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, αλαπεξίαο θιπ).
Καη νη εθεπξέηεο ηεο «παηέληαο» πνπ κεζφδεπζαλ ηελ απαμίσζε απηή, αληί λα ηηκσξεζνχλ, λα
θαηαιήμνπλ (σο ζπλήζσο), πςειφκηζζα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηδησηηθήο εηαηξείαο εηο βάξνο ησλ
άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη θπξίσο εηο βάξνο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.
-Αλ πξάγκαηη νη ππεχζπλνη ήζειαλ λα θαζηεξψζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Έιιελα εξγαδφκελνπ,
ζα κπνξνχζαλ πνιχ πην απιά (θαη απνιχησο λφκηκα – ρσξίο ηηο ζθαλδαιψδεηο παξαλνκίεο
ηνπο), λα πηζηνπνηήζνπλ φινπο ηνπο ειεγθηέο Δ.Κ, βάζεη ηνπ πηπρίνπ Διιεληθνχ
παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ.
Καη αλ ήζειαλ λα θαζηεξψζνπλ εμεηάζεηο ζηα Διιεληθά, λα ηηο θάλνπλ πξαγκαηηθέο κε
ζνβαξφηεηα θαη λνκηκφηεηα.
--------------------------3

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φηαλ ν Γ ξσηήζεθε αλ ζα ιάβεη κέξνο ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο,
δήισζε φηη εάλ είλαη ππνρξεσηηθέο ζα ζπκκεηέρεη, ελψ εάλ δελ είλαη ππνρξεσηηθέο δελ ζα
ζπκκεηέρεη, επεηδή γλσξίδεη φηη είλαη παξάλνκεο. Καη πξνο απφδεημε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο θαη
λνκηκφηεηαο, δήηεζε λα θιεζεί πξνο εμέηαζε εγγξάθσο (φπσο πξνβιέπεη ε λνκηκφηεηα).
-Ο ππεχζπλνο, ηνπ απάληεζε φηη ... δελ ζέιεη (!!!) θαη δελ ππνρξενχηαη (!!!) λα ηνπ δψζεη θακία
γξαπηή απφθαζε νχηε ηε λνκνζεζία (είλαη δπλαηφλ;;; !!!!), νχηε ηνλ θαλνληζκφ νχηε ηίπνηα
γξαπηφ θαη επίζεκν (κεηαρεηξηδφκελνο ηελ Γεκφζηα ππεξεζία ζαλ «πξνζσπηθφ ηνπ καγαδί»!).
Πξνθαλψο, (ε κφλε ινγηθή εμήγεζε), επεηδή ήμεξαλ φηη απηά πνπ θάλνπλ είλαη άθξσο
παξάλνκα θαη δελ ήζειαλ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία.
Όια απηά απφ ηνλ Ννέκβξην 2014.
Αθνινχζεζαλ πέληε κήλεο, ρσξία θακία εηδνπνίεζε, ελεκέξσζε, έγγξαθν θιπ, απφ απηά πνπ
είρε δεηήζεη ν Γ.
ηηο 20 Απξηιίνπ, επεηδή αληηκεηψπηδε (σο ζπλήζσο) έλαλ πφιεκν γηα ην κεησκέλν σξάξην
πνπ δηθαηνχηαη σο γνλέαο παηδηνχ κεα, (πξνζπαζνχζαλ λα ηνπ ην θφςνπλ κε δηάθνξα
ηερλάζκαηα), πήγε γηα ην ζέκα απηφ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ θαη ηπραία, ηνλ άθνπζε λα κηιάεη ζην
ηειέθσλν γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Διιεληθψλ. Έηζη, ηνλ ξψηεζε αλ έρνπλ δηνξζσζεί νη
παξαλνκίεο, αλ ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία, αλ ζα γίλεη θαη επίζεκε, θιπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ, δελ
ήμεξε λα ηνλ πιεξνθνξήζεη, αιιά ηνπ είπε φηη απφ φζν μέξεη ε δηαδηθαζία ζπλερηδφηαλ κε ηνλ
ίδην (παξάλνκν) ηξφπν θαη φηη δελ είρε γίλεη θάπνηα βειηίσζε.
Ο Γ ηνπ ππελζχκηζε θαη πάιη λα δεηήζεη (σο ν αξκφδηνο δηεπζπληήο ηνπ) απφ ηνπο αξκφδηνπο
λα θιεζεί εγγξάθσο λα εμεηαζηεί θαη λα ηνπ ρνξεγεζεί επίζεκα ν δηεζλήο θαλνληζκφο ηνλ
νπνίν είρε αλεπίζεκα, θαζψο θαη απαληήζεηο γηα ηηο παξαλνκίεο πνπ είρε επηζεκάλεη.
-Απφ ηνλ φιν παξάηππν θαη ππφγεην ηξφπν, (αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο δελ
είρε ηνικήζεη λα θέξεη αληίξξεζε ζηελ παξαλνκία), ππνςηάζηεθε φηη θάηη χπνπην γίλεηαη –
νπφηε, ηελ ίδηα κέξα ζπλέηαμε επίζεκε γξαπηή αλαθνξά ηελ νπνία ππέβαιε ηελ ακέζσο
επνκέλε (21-4-2015), ζηελ νπνία εμεγνχζε ηηο παξαλνκίεο, πξφηεηλε ηνπο λφκηκνπο ηξφπνπο
θαη ιχζεηο, δεηνχζε λα ηνπ ρνξεγεζεί ε δηεζλήο λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, λα ηνπ
απαληήζνπλ ην εάλ ε εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθή ή φρη θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο αλ δελ
ζπκκεηέρεη, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηα πξνζφληα θαη ηελ λνκηκφηεηα ησλ εμεηαζηψλ θιπ, ελψ,
αλ ε εμέηαζε ήηαλ ππνρξεσηηθή, δεηνχζε θαη λα θιεζεί εγγξάθσο λα εμεηαζηεί, ψζηε λα
ζπκκεηέρεη θαη κεηά λα έρεη ηα ραξηηά λα πξνζθχγεη γηα αθχξσζε ησλ παξαλνκηψλ.
Οη αξκφδηνη, κε κεγάιε θαζπζηέξεζε (κεηά απφ 15 κέξεο) έζηεηιαλ ζηηο 5 Μαΐνπ κία
«απάληεζε», ε νπνία δελ απαληνχζε απνιχησο ηίπνηα γηα φιεο ηηο παξαλνκίεο θαη θπζηθά δελ
ηηο ακθηζβεηνχζε θαζφινπ. Όκσο γηα πξψηε θνξά, αλέθεξαλ (έκκεζα – φρη θαζαξά) φηη ε
εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθή, ρσξίο φκσο λα ιέλε ηίπνηα γηα ηηο επηπηψζεηο, γηα ην αλ ππάξρεη
πξνζεζκία θαη πνηα, θιπ.
Γηαβάδνληαο κάιηζηα πξνζεθηηθά ηελ ελ ιφγσ (κε) «απάληεζε», ν αλαγλψζηεο δηαπηζηψλεη
φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πάιη, δελ αλαθέξεη πσο ε εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθή (απιά ην
ππαηλίζζεηαη): πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη κφλν φηη ε ΔΑSΑ (Δπξσπατθφο νξγαληζκφο ελαέξηαο
θπθινθνξίαο), δελ έρεη ιάβεη αθφκε απφ ηελ Διιεληθή ππεξεζία (ΤΠΑ) κία θαζηεξσκέλε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε (δεηάεη δειαδή λα ηεο δειψζνπλ πνηα ζα
είλαη ε δηαδηθαζία (βάζεη πηπρίνπ, βάζεη βαζκνχ πηπρίνπ, βάζεη είδνπο ζπνπδψλ, βάζεη
εμεηάζεσλ, θιπ), πνηα ζα είλαη ε εμεηαζηέα χιε, ην πξσηφθνιιν θαη ηα θξηηήξηα, εμεηάζεσλ ή
αμηνιφγεζεο, ηα πξνζφληα ησλ εμεηαζηψλ, πσο θαηνρπξψλεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ θνξεα
εμεηάζεσλ απφ ηελ ΤΠΑ θαη ηηο ππεξεζίεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, θιπ. Με ιίγα ιφγηα, ήζειε λα
δεη αλ ππάξρεη θάπνην αληηθεηκεληθφ θαη αδηάβιεην ζχζηεκα (Γεκνζηεπκέλε εμεηαζηέα χιε,
πξσηφθνιιν εμεηάζεσλ, θαλφλεο αληηθεηκεληθφηεηαο, εμεηαζηέο κε πξαγκαηηθά γισζζηθά
πξνζφληα, θιπ).
-Σν βαζηθφ φκσο είλαη φηη φια απηά, αθφκε θαη απηέο νη αζαθείο «απαληήζεηο», ήξζαλ θαηφπηλ
ενξηήο, κεηά ηελ ιήμε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ (αλ πνηέ ππήξμαλ πξαγκαηηθά), φπσο
απνδείρηεθε αξγφηεξα.
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-Δπίζεο, (θαη πάιη) παξά ην γξαπηφ αίηεκα ηνπ Γ, δελ ηνπ έδηλαλ γξαπηή θιήζε λα εμεηαζηεί,
κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη (πνπ, πφηε, απφ πνηφλ πνηα επηηξνπή,
κε πνηα πξνζφληα, βάζεη πνηάο απφθαζεο, πνηνχ λφκνπ), θιπ.
-Καη θπζηθά, θαη πάιη δελ ηνπ ρνξεγνχζαλ ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ πνπ απνδεηθλχεη ηηο
παξαλνκίεο ηνπο (παξ’ φιν πνπ ηνλ είρε αηηεζεί ξεηά θη εγγξάθσο – θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ πληάγκαηνο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηνπ ηνλ ρνξεγήζνπλ άκεζα)...
Δπεηδή απηφ ηνλ έβαιε ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο ππνςίεο, θαηά ηηο 10 Μαΐνπ επηζθέθζεθε πάιη
ηνλ δηεπζπληή ηνπ θαη αθνχ ηνπ εμήγεζε πην εκπεξηζηαησκέλα ηα ησλ παξαλνκηψλ, ηνπ δήηεζε
θαη πάιη λα κεζνιαβήζεη γηα λα ηνπ ρνξεγεζνχλ άκεζα ε λνκνζεζία, ην λα θιεζεί εγγξάθσο
πξνο εμέηαζε (φπσο πξνβιέπεηαη γηα φιεο ηηο εμεηάζεηο βάζεη ηεο λνκηκφηεηαο) κε φια ηα
ζηνηρεία (απφθαζε, λνκνζεζία, εμεηαζηέο, πξνζφληα θιπ).
Ο δηεπζπληήο ηνπ απάληεζε φηη νη αλψηεξνη αθφκε δελ ηνπ είραλ ζηείιεη ηίπνηα (αλ θαη ηνπο
είρε ελεκεξψζεη), θαη ζπκθψλεζαλ φηη αθνχ αξλνχληαλ λα ηνπ ρνξεγήζνπλ ηνλ δηεζλή
θαλνληζκφ πξνο ζηνηρεηνζέηεζε ηεο αλαθνξάο ηνπ, ν Γ λα ηνπ θαηαζέζεη ηελ λέα αλαθνξά κε
βάζε ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ φπσο ηνλ είρε βξεη κφλνο ηνπ, θαη ηελ νπνία ζα θαηέζεηε θαη πξνο
απηνχο, αιιά θαη ζηνπο αλψηεξνπο (δηνηθεηή, ππνπξγφ) ψζηε λα είλαη ελήκεξνη ησλ
παξαλνκηψλ θαη ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ πνπ πξφηεηλε ν Γ.
-ην κεηαμχ, δχν κέξεο αξγφηεξα, (ζηηο 12 Μαΐνπ) ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο, φπσο γλσξίδνπκε φινη απφ ηελ ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε, ν Γ δεκνζίεπζε ηελ
πξψηε θαηαγγειία γηα ην λέν λνκνζρέδην ελαληίνλ ησλ παηδηψλ ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο.
Δπεηδή ήηαλ επείγνλ λα κπινθαξηζηεί ε ζπλέρηζή ηνπ κάιηζηα, ηελ θνηλνπνίεζε αξρηθά
πξνζσπηθά σο πξφεδξνο, κέρξη λα θηάζνπλ απαληήζεηο φισλ ησλ ζπιιφγσλ (ελ ζπλερεία, ε
θαηαγγειία ζπληάρζεθε θαη θαηαηέζεθε σο ππφκλεκα ζην ππνπξγείν Παηδείαο, εγθξηλφκελε
νκφθσλα απφ ηελ Οκνζπνλδία).
-Ξαθληθά φκσο, δχν κφιηο εκέξεο κεηά απφ απηήλ ηελ θαηαγγειία, εληειψο απξνεηδνπνίεηα
θαη ρσξίο θακία πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, ζηελ ππεξεζία ηνπ, θαη ελψ εηνίκαδε ηελ αλαθνξά
πξνο ηνλ ππνπξγφ γηα ηηο παξαλνκίεο ησλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά, ηνπ θνηλνπνηήζεθε
ηειεθσληθά φηη νη δηνηθνχληεο «ηνπ απαγνξεχνπλ λα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ηεο ππεξεζίαο ηνπ γηα
λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ σο ειεγθηήο ελαέξηαο θπθινθνξίαο» !!!!
-Σελ άιιε κέξα (15-5-2015) ηνπ επέδσζαλ θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία:
-Γηα πξώηε θνξά, ηνλ πιεξνθνξνχζαλ - εθπξόζεζκα θαη εθ ησλ πζηέξσλ (πνιχ βνιηθφ –
δελ βξίζθεηε;) - φηη:
-Τπήξρε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηάο ηνπ ζηα Διιεληθά, ε νπνία
έιεγε ζηηο 30 Απξηιίνπ – θαη ηελ νπνία ζπλεπψο πιεξνθνξήζεθε γηα πξώηε θνξά, ζηηο 155-2015, δειαδή δεθαπέληε νιόθιεξεο εκέξεο ... κεηά(!) από ηελ εθπλνή ηεο. !!!...
-φηη ε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο απηέο, έρεη επηπηώζεηο ζηελ αλαλέσζε ή κε ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηάο ηνπ, γεγνλφο πνπ πιεξνθνξήζεθε γηα πξώηε θνξά, ηελ 15-52015, δειαδή δεθαπέληε νιόθιεξεο εκέξεο
κεηά από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηέο (ζηηο νπνίεο φκσο αξλνχληαλ λα ηνλ θαιέζνπλ, αλ θαη ην είρε δεηήζεη
εγγξάθσο!!!).
-φηη ε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο (παξάλνκεο!) εμεηάζεηο, έρεη εμαηξεηηθά δπζκελείο επηπηψζεηο
ζηηο απνδνρέο ηνπ, γεγνλφο πνπ πιεξνθνξήζεθε γηα πξώηε θνξά, (θαη πξνο ην παξφλ
κφλν πξνθνξηθά), ηελ 15-5-2015, δειαδή δεθαπέληε νιόθιεξεο εκέξεο κεηά από ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηέο.
Καη απηό, ζε πξώηε κόλν θάζε, ζηελ νπνία ηνπ αθαηξνύζαλ πάλσ από ηα κηζά ησλ
κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ.
-Παξάιιεια, φπσο πξναλαθέξακε, ην γεγνλφο φηη εμεηάζεηο ζηα Διιεληθά ήηαλ (δήζελ;; - ή
κήπσο έγηλαλ μαθληθά;;;) ππνρξεσηηθέο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηνπ, ην
πιεξνθνξήζεθε γηα πξώηε θνξά, (θαη φρη κε πνιιή ζαθήλεηα) ζηηο 5-5-2015, δειαδή
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πέληε εκέξεο κεηά από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο λα εμεηαζηεί!!!! (πξάγκα γηα ην νπνίν
είρε δεηήζεη λα θιεζεί θαη νη ππεχζπλνη ηνπ αξλνχληαλ).
-Οη επηπηψζεηο πνπ αλαθνηλψζεθαλ (ή εθεπξέζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ) ήηαλ πξαγκαηηθή
έθπιεμε, αθνχ ζε πξψηε θάζε ηνπ ζηεξνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνδνρψλ ηνπ, γηα
ηνπο επφκελνπο 6 έσο 10 κήλεο (ην ιηγψηεξν – πηζαλφλ θαη πεξηζζφηεξν), κε βαξχηαηεο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ηνπ, (νη νπνίεο είλαη νχησο ή
άιισο ηεξάζηηεο γηα φινπο ηνπο γνλείο παηδηψλ ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο) θαη θπξίσο κε
άγλσζηεο ηηο πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο θαη απζαηξεζίεο γηα ην εξγαζηαθφ ηνπ κέιινλ, δεδνκέλνπ
φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα «καγείξεςαλ» νη αξκφδηνη ράξηλ ησλ δηψμεσλ, νη επηπηψζεηο είλαη
εληειψο άγλσζηεο: Οχηε θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα ηηο μέξνπλ επεηδή ε κεζφδεπζε έγηλε βηαζηηθά
θαη πξφρεηξα γηα λα αζθήζνπλ εθθνβηζκφ θαη δηψμεηο, πξνθαλψο ρσξίο λα έρνπλ εμεηάζεη ηηο
λνκηθέο ζπλέπεηεο. Απηφο είλαη πξνθαλψο θαη ν ιφγνο πνπ εδψ θαη έλα κήλα, παξά ηηο αηηήζεηο
ηνπ Γ, δελ ηνπ έρνπλ απαληήζεη γηα ην πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο, αλ θαη ην έρεη δεηήζεη
γξαπηά. (πηζαλφλ θαη λα ην κεζνδεχνπλ αθφκε βέβαηα).
Οη κέζνδνη απηνί, καο γπξλάλε αηψλεο πίζσ: Δίλαη δπλαηφλ ελ έηεη 2015, λα ζεζκνζεηείηαη ζην
Γεκφζην(!!!) φηη ν εθάζηνηε πξντζηάκελνο, ρσξίο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, (ρσξίο έθδνζε ΦΔΚ
θιπ), ζα κπνξεί λα θφβεη ηνλ κηζζφ ησλ ππαιιήισλ θαηά ην δνθνχλ;;
-Πεξηηηφ βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη θαη απηή ε πξάμε εξγαζηαθήο απαγφξεπζεο, γίλεηαη θαη
πάιη παξάλνκα παξαθξαηηθά, ρσξίο λα ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θακία έγγξαθε απφθαζε,
(πξνθαλψο γηα λα κελ ππάξρνπλ δηθαζηηθά ζηνηρεία) ελψ ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο
πξφζζεησλ παξαλνκηψλ, αιιά θαη λέσλ απεηιψλ γηα επαλάιεςε ησλ παιηφηεξσλ δηψμεσλ
πνπ είραλ θαηαγγειζεί ζηνλ ΟΖΔ (κεηαθίλεζε ζε ζέζεηο θαη σξάξηα δπζκελή γηα ηελ επηκέιεηα
ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ). Αμηνζεκείσην, φηη νη απεηιέο απηέο, δελ πξνήιζαλ απφ ηνλ
πξνεγνχκελν δηεπζπληή, αιιά απφ ηελ λέα δηεπζχληξηα πνπ ηνπνζεηήζεθε κφιηο πξφζθαηα
(Μάτν) επί ΤΡΗΕΑ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, φπσο νξίδεη ν Γεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα
(φζν ρξεηάζηεθε λα κειεηήζεη θαιχηεξα ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο), ζηηο 21 Μαΐνπ, ν Γ
ππέβαιε ζηνλ δηνηθεηή θαη ηνπο ππεχζπλνπο δεχηεξε, πην εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά κε ηελ
νπνία :
α) επηζεκαίλεη θαη πάιη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαλνκίεο θαη παξαβάζεηο ησλ δηεζλψλ
θαλνληζκψλ, ησλ λφκσλ, ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ ηα
πξνζηαηεχνπλ (ΔΓΑ, ΔΚΥ, ζπκβάζεηο ΟΖΔ θιπ), θαζψο θαη ηνπ πληάγκαηνο.
β) Αηηείηαη λα ηνπ ρνξεγεζεί ν δηεζλήο θαλνληζκφο θαη ηα άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηηο αλψηεξεο αξρέο, ηνλ ππνπξγφ θαη ηελ Γηθαηνζχλε πξνο επαλφξζσζε
ησλ παξαλνκηψλ θαη αδηθηψλ.
γ) Αηηείηαη θαη πξνηείλεη έγθπξεο θαη ζχλλνκεο ιχζεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο
θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη παξαβηάζεηο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν δηαζπξκφο θαη ε ηηκσξία ηεο ρψξαο, ηα πξφζηηκα θαη νη
δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη φια απηά.
-Παξ’ φια απηά, κέρξη θαη ζήκεξα πνπ ζπληάζζεηαη ε θαηαγγειία ηεο ΔΟΓΑΦ, νη αξκφδηνη δελ
έρνπλ απαληήζεη, νχηε έρνπλ ελεξγήζεη πξνο άξζε ησλ παξαλνκηψλ, ησλ εηο βάξνο ηνπ
επηπηψζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ ρψξα, ελψ εμαθνινπζνχλ λα αξλνχληαη
πεηζκαηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ ρνξήγεζε ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ άιισλ
ζηνηρείσλ πνπ έρεη αηηεζεί ν Γ εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ κήλα.
Σα αμηνζεκείσηα ηεο ππφζεζεο, πνπ δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κεραλνξαθία δηψμεσλ θαη
εθθνβηζκνχ, είλαη ηα εμήο:
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-Απφ Ννέκβξην 2014, νη ππεχζπλνη ήμεξαλ πξνθνξηθά απφ ηνλ Γ, φηη νη εμεηάζεηο πνπ
θάλνπλ είλαη παξάλνκεο θαη αληηζπληαγκαηηθέο, φηη ν Γ δεηνχζε λα κάζεη αλ είλαη
ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο, φηη αλ είλαη πξναηξεηηθέο / πεηξακαηηθέο δελ επηζπκνχζε λα
ζπκκεηέρεη θαη φηη αλ είλαη ππνρξεσηηθέο, δεηνχζε λα θιεζεί επίζεκα θαη λα εμεηαζηεί κε
δηαθάλεηα θαη λνκηκφηεηα.
-Απφ ηηο 21-4-2015 πνπ θαηέζεζε ηελ επίζεκε αίηεζε / αλαθνξά ηνπ, φια απηά νη δηνηθνχληεο
ηα ήμεξαλ θαη γξαπηά.
-Αιιά παξ’ φια απηά, αλ θαη (ππνηίζεηαη) ήμεξαλ φηη ζε δέθα εκέξεο έιεγαλ νη
(ππνηηζέκελεο) πξνζεζκίεο, θαη ελψ ππνρξενύληαλ λα ηνλ ελεκεξψζνπλ, δελ απάληεζαλ
απνιχησο ηίπνηα ζηελ αίηεζε αλαθνξά ηνπ:
Οχηε θαλ ζην εάλ νη εμεηάζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο
Οχηε ζην αλ ππάξρνπλ επηπηψζεηο απφ ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ θαη πνηέο είλαη απηέο
Οχηε φηη ππάξρνπλ πξνζεζκίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο απηέο, θιπ θιπ....
-Μία ζπλνπηηθή ρξνλνινγηθή παξάζεζε ησλ επίζεκσλ ληνθνπκέλησλ, δείρλεη πνιχ
ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζθεπσξία πνπ είλαη θαηαθαλήο, φ,πνηα εθδνρή θαη αλ πηνζεηήζεη θαλείο:
-Ννέκβξην 2014 : Ο Γ, φηαλ εξσηάηαη αλ ζα ζπκκεηάζρεη, δεηάεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε
απφθαζε ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη λφκηκε θιήζε πξνο εμέηαζε κε ηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο: Αλ ε
εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθή, αλ είλαη λφκηκε, ε λνκνζεζία ζηήξημήο ηεο, πνηνη νη φξνη
δηεμαγσγήο ηεο (χιε, φξνη αληηθεηκεληθφηεηαο, πξνζφληα θαη λνκηκφηεηα εμεηαζηψλ,
πξνζεζκίεο, πνηεο νη επηπηψζεηο) θιπ. Κακία απάληεζε επί 5 κήλεο.
-20 Απξηιίνπ 2015 : Τπνβάιιεη θαη γξαπηή αίηεζε λα ηνπ ρνξεγεζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα
ζηνηρεία λνκηκφηεηαο θαη νη φξνη ησλ εμεηάζεσλ. Κακία απάληεζε κέρξη θαη ηηο 5 Μαΐνπ
-30 Απξηιίνπ 2015: Λήγεη ε (ππνηηζέκελε) πξνζεζκία εμέηαζεο, αιιά δελ ηνπ έρεη
αλαθνηλσζεί αθφκε ηίπνηα: Οχηε αλ ε εμέηαζε είλαη ππνρξεσηηθή, νχηε αλ ππάξρεη θάπνηα
πξνζεζκία, νχηε αλ ππάξρνπλ επηπηψζεηο θαη πνηέο, νχηε γηα ηηο παξαλνκίεο, νχηε ηνπ
ρνξεγνχλ ηελ λνκνζεζία πνπ έρεη δεηήζεη. Κακία απάληεζε
-5 Μαΐνπ 2015 : Σνπ απαληνχλ αφξηζηα (γηα πξψηε θνξά) φηη ε EASA δήηεζε λα ηεο
αλαθνηλψζνπλ ην πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη θαη φηη απηνί,
βάζεη απηνχ, απνθάζηζαλ θαη έθαλαλ εμεηάζεηο, ρσξίο νχηε λα ηνπ ρνξεγνχλ ηελ λνκνζεζία,
νχηε θιήζε πξνο εμέηαζε, νχηε αλ ππάξρνπλ πξνζεζκίεο θαη πνηεο θιπ, δειαδή ρσξίο λα
απαληνχλ ζε θαλέλα απφ ηα νπζηψδε εξσηήκαηα.
-15 Μαΐνπ 2015 : Γηα πξψηε θνξά ηνπ αλαθνηλψλνπλ κε ζαθήλεηα φηη νη εμεηάζεηο ήηαλ
ππνρξεσηηθέο, θαη γηα πξψηε θνξά αλαθνηλψλνπλ φηη ππήξρε πξνζεζκία κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ
- πνπ φκσο είρε πεξάζεη πξηλ απφ 15 κέξεο θαη νπδέπνηε είραλ αλαθνηλψζεη ζε θαλέλαλ(βι.ηα
ζπλεκκέλα). Δπίζεο, φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ ζα ππνζηεί (θαη ηηο νπνίεο φκσο
νπδέπνηε είραλ αλαθνηλψζεη παξά ηηο αηηήζεηο ηνπ). Αξλνχληαη θαη πάιη λα ηνπ ρνξεγήζνπλ
ηελ λνκνζεζία. Γηα ηηο παξαλνκίεο δελ ππάξρεη θακία απάληεζε (δει. ηηο απνδέρνληαη) ή
πξάμε επαλφξζσζεο, αληίζεηα ηηκσξείηαη βάζεη απηψλ (δει. ηηο ζπλερίδνπλ). Με απιά ιφγηα, ε
δηνηθεηηθή θηινζνθία ηνπ «γηαηί έηζη γνπζηάξσ»…
Δάλ πξάγκαηη ε εμέηαζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη ππήξρε πξνζεζκία πνπ έιεγε ζηηο 30
Απξηιίνπ, γηαηί δελ ηνπ ην αλαθνίλσζαλ (φπσο ππνρξενχληαλ), φηαλ ηνπο είρε ππνβάιεη αθφκε
θαη γξαπηφ αίηεκα απφ ηηο 20 Απξηιίνπ – δει. δέθα κέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο; Γηαηί
άθεζαλ λα πεξάζνπλ άιιεο 25 κέξεο (ζρεδφλ έλα κήλαο) γηα λα ην αλαθνηλψζνπλ εθ ησλ
πζηέξσλ;
ην εξψηεκα απηφ ππάξρνπλ κφλν 2 ινγηθέο εμεγήζεηο:
Α) Δμήγεζε πξψηε: (ηελ νπνία ν Γ βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρψξνπ ζεσξεί σο ηελ πηζαλφηεξε
θαη ηελ πξαγκαηηθή). χκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ, ν Γ πηζηεχεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα
πξάγκαηα έγηλαλ σο εμήο:
Σν εθεχξεκα ησλ «εμεηάζεσλ κατκνχ», αξρηθά, έγηλε πξάγκαηη, (φπσο ηνπο είραλ πεη θαη ζηελ
αξρή), σο κία απιψο δηεξεπλεηηθή / δνθηκαζηηθή δηαδηθαζία κε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή θαη
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(επεηδή ήμεξαλ φηη γίλεηαη κε άθξσο παξάλνκν ηξφπν) δελ ππήξραλ νχηε ππνρξεσηηθφηεηα,
νχηε επηπηψζεηο, νχηε πξνζεζκίεο, εμ νπ θαη νη ηφζν πξνθαλείο θαη ζθαλδαιψδεηο παξαλνκίεο,
αθνχ θακία επίπησζε δελ ππήξρε ζε θαλέλαλ. Ήζειαλ κφλν λα ζηήζνπλ άηππα ην λέν
παξάλνκν εθεχξεκα θαη ζηγά – ζηγά, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο λα ην θαζηεξψζνπλ.
Μφιηο φκσο δεκνζηεχζακε θαη θνηλνπνηήζακε πξνο ηνπο βνπιεπηέο θαη ηελ θνηλσλία ηελ
θαηαγγειία καο γηα ην λέν λνκνζρέδην, νη δηνηθνχληεο εηδνπνηήζεθαλ λα καο εθθνβίζνπλ κε
δηψμεηο - θαη απηνί, έρνληαο πιένλ ην ειεχζεξν, ηηο εγγπήζεηο θαη ηηο «γεξέο πιάηεο» φηη δελ ζα
ελνριεζνχλ θαη δελ ζα ινγνδνηήζνπλ (νχηε γηα ηηο παξαλνκίεο νχηε θπζηθά γηα ηηο δηψμεηο),
κελ βξίζθνληαο άιινλ εχθαηξν ηξφπν «ηεο ζηηγκήο», θαηαζθεχαζαλ γηα πξψηε θνξά γηα
απηέο ηηο (παξάλνκεο) εμεηάζεηο, πξφρεηξα θαη βηαζηηθά θαη κάιηζηα θαηφπηλ ενξηήο,
πξνζεζκίεο (πνπ είραλ ήδε εθπλεχζεη) θαη ππνρξεσηηθφηεηα (πνπ νπδέπνηε είρε δεκνζηεπηεί ή
αλαθνηλσζεί πνπζελά), κφλν θαη κφλν γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη δηψμεηο θαη ν εθθνβηζκφο. Γη
απηφ πξνθαλψο θαη είλαη αθφκε άγλσζηεο (αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο) νη επηπηψζεηο θαη
ζπλέπεηεο – θαη γη απηφ δελ ηνπ ηηο έρνπλ θνηλνπνηήζεη κέρξη θαη ζήκεξα, παξ’ φιν πνπ ηα έρεη
δεηήζεη γξαπηά : Γηαηί θαη νη ίδηνη δελ ηηο έρνπλ ππνινγίζεη αθφκε, ή θαη γηαηί πηζαλφλ ηηο
κεζνδεχνπλ αθφκε.
ή,
Β) Δμήγεζε δεχηεξε:
Ζ άιιε εθδνρή, είλαη φηη αθφκε θαη αλ πηζηέςνπκε φια απηά ηα άθξσο αλαμηφπηζηα - εθ ησλ
πζηέξσλ δεισζέληα ησλ δηνηθνχλησλ:
Αλ πξαγκαηηθά ππήξραλ ε ππνρξεσηηθφηεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη νη πξνζεζκίεο πνπ (θαηφπηλ
ενξηήο) επηθαιέζηεθαλ νη δηνηθνχληεο θαη ζπλεπψο ηηο ήμεξαλ, ηφηε απνδεηθλχεηαη φηη:
-Άλ θαη ήμεξαλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηηο ελζηάζεηο ηνπ Γ γηα ηηο παξαλνκίεο θαη ην αίηεκά ηνπ γηα
θιήζε ζε λφκηκε εμέηαζε, άθεζαλ ζθφπηκα λα πεξάζνπλ 5 κήλεο,
ελψ, ζηε ζπλέρεηα,
κεηά ηελ γξαπηή αλαθνξά ηνπ ηεο 21 Απξηιίνπ:
-Αλ θαη ήμεξαλ φηη ζε 10 κέξεο ιήγνπλ νη πξνζεζκίεο θαη ελψ ν Γ είρε δεηήζεη εγγξάθσο λα
ηνπ ρνξεγήζνπλ ηελ λνκνζεζία θαη λα ηνλ θαιέζνπλ γξαπηά πξνο εμέηαζε,
άθεζαλ ζθφπηκα λα πεξάζνπλ πξψηα φιεο νη πξνζεζκίεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηνπ
αθπξψζνπλ ην πηπρίν θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπ αλαθνίλσζαλ γηα πξψηε θνξά ηελ χπαξμε
πξνζεζκίαο, 15 νιφθιεξεο κέξεο κεηά ηελ εθπλνή ηεο γηα λα ηνλ θέξνπλ πξν ηεηειεζκέλσλ.
(Αθφκε θαη κέρξη ζήκεξα, αλ θαη ην έρεη αηηεζεί 3 θνξέο κε 3 έγγξαθεο αηηήζεηο ηνπ, αξλνχληαη
λα ηνλ θαιέζνπλ πξνο εμέηαζε – βαζηθά δελ έρνπλ απαληήζεη θαλ ζηηο αηηήζεηο αλαθνξέο
ηνπ).
Αιιά αλ ίζρπε απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηφζεο (θαη παξαηεηακέλεο) παξαλνκίεο ρσξίο
θπβεξλεηηθή θάιπςε;
Δθηφο εάλ, νη πςειά ηζηάκελνη, απφ ηνλ Απξίιην, ή αθφκε θαη ηνλ Ηαλνπάξην πνπ αλέιαβε ε λέα
δηαθπβέξλεζε (ή θαη λσξίηεξα), ήμεξαλ ήδε απφ ηφηε φηη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ζα θαιχςεη ηηο
παξαλνκίεο, ηηο πξαθηηθέο δηαθζνξάο, αιιά θαη ηηο δηψμεηο ησλ αησλίσο (θαη δηαθνκκαηηθά)
«εκέηεξσλ», ελαληίνλ φζσλ δηαθσλνχλ
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, φια απηά είλαη άθξσο παξάλνκα θαη νη παξαλνκίεο πνπ έρνπλ γίλεη
είλαη ηδηαίηεξα πξνθιεηηθέο θαη ζθαλδαιψδεηο, γηα πνιινχο ιφγνπο:
-Δπεηδή παξαβηάδεηαη ην γλσζηφ «δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνχκελνπ» (πνπ
ζεκαίλεη φηη ε ππεξεζία ππνρξενχηαη πξψηα λα αθνχζεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ δηνηθνχκελνπ, λα
ηνλ θαιέζεη, λα ηνπ θνηλνπνηήζεη ηα δένληα, λα ηνπ δψζεη ην ρξφλν (θαη ηελ επθαηξία πξψηα
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απ’ φια) λα απαληήζεη, λα ηνπ απαληήζεη γξαπηά θαη λα ηνλ δηθαηψζεη ή λα ηνλ θαιέζεη λα
ζπκκνξθσζεί, (αλαιακβάλνληαο ε ίδηα ηελ επζχλε ηεο λνκηκφηεηαο ή κε ηεο πξάμεο), θιπ...
-Δπεηδή ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο (λ. 3528/2007 – άξζξν 25/3) αλαθέξεη ξεηά φηη αλ κία
δηαηαγή πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή ή παξάλνκε, ν ππάιιεινο νθείιεη λα κελ ηελ εθηειέζεη
θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο αλαβνιή. (πφζν κάιινλ πνπ δελ ππήξρε θαλ δηαηαγή, αιιά κφλν
εξψηεκα ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε θαη αληηζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία).
-Δπεηδή ε ππεξεζία ηνπ φθεηιε λα έρεη ελεκεξψζεη απφ πξηλ εγγξάθσο γηα ην αλ νη εμεηάζεηο
απηέο είλαη λφκηκεο, αλ είλαη ππνρξεσηηθέο, αλ ππάξρνπλ πξνζεζκίεο θαη πνηεο, αλ ππάξρνπλ
επηπηψζεηο θαη πνηεο, θιπ...
-Δπεηδή φιεο νη δηαδηθαζίεο έγηλαλ παξάλνκα θαη κάιηζηα παξαβηάδνπλ δηεζλή λφκν πνπ έρεη
πηνζεηεζεί απφ φια ηα θξάηε (καδί θαη ην δηθφ καο). Γειαδή ν ίδηνο ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο
είλαη παξάλνκνο (δελ είλαη αλεμάξηεηνο αιιά ππεξβνιηθά εμαξηεκέλνο), νη εμεηάζεηο γίλνληαη
απφ αλζξψπνπο ρσξίο θαλέλα γισζζηθφ πξνζφλ, ρσξίο δεκνζηεπκέλε γξαπηή εμεηαζηέα χιε,
ρσξίο γξαπηά ληνθνπκέληα θαη έγγξαθε θιήζε / θνηλνπνίεζε, ρσξίο λα δνζεί θακία απάληεζε
ζηηο αλαθνξέο πεξί παξαλνκίαο, ρσξίο λα ρνξεγείηαη ε δηεζλήο λνκνζεζία αλ θαη ππάξρεη
αίηεκα (πξάγκα πνπ παξαβηάδεη επζέσο ην άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηνο), θιπ, θιπ, θιπ....
Καη κάιηζηα απηέο νη παξαλνκίεο, δελ είλαη «εληφο ζπλφξσλ», αιιά δηεζλείο θαη νδεγνχλ ζηελ
ηηκσξία, ηα πξφζηηκα θαη ηνλ δηαζπξκφ ηεο ρψξαο, ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Έιιελα
πνιίηε γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαη πάιη «ν ηεκπέιεο, θιέθηεο θαη δηεθζαξκέλνο Έιιελαο πνπ
ηνπ αμίδεη λα Κηλεδνπνηεζεί», θιπ (θπζηθά, νη αξκφδηνη θαη νη θνκκαηηθνί κεραληζκνί πνπ ηνπο
ζηεξίδνπλ, δελ ηα πιεξψλνπλ απηνί, αιιά ε Διιεληθή θνηλσλία, κφλν θαη κφλν γηα λα
απνθηνχλ ζθαλδαιψδε πξνλφκηα θαη ππεξεμνπζίεο απζαηξεζίαο νξηζκέλνη (απεηξνειάρηζηνη)
«θνιιεηνί», λα επλννχληαη «εκέηεξνη» εηο βάξνο ησλ άιισλ, λα μεπνπιηνχληαη ηα Γεκφζηα
αγαζά θαη λα δηψθνληαη νη θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο).
Όπσο είλαη απηνλφεην φκσο, ηφζν πξνθιεηηθέο, πνιιέο θαη ζπζζσξεπκέλεο παξαλνκίεο
ηαπηφρξνλα, ΓΔΝ γίλνληαη ρσξίο ηηο αληίζηνηρα πνιχ «γεξέο πιάηεο» θαη εγγπήζεηο
(θπβεξλεηηθέο ζπλήζσο).
-Μεηά απφ φια απηά, ζηηο 2-06-2015, αλ θαη νη αξκφδηνη δελ είραλ ρνξεγήζεη ηελ αηηεζείζα
λνκνζεζία (θαη πξνθαλψο νχηε ζθφπεπαλ λα ηελ ρνξεγήζνπλ – παξαβηάδνληαο επζέσο ην
χληαγκα), ν Γ ππέβαιε πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά πξνο ηνλ ππνπξγφ
κεηαθνξψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. πίξηδε θαη ηνπο άιινπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο, βάζεη ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ πνπ είρε ήδε βξεη κε δηθά ηνπ κέζα, ελψ είρε θαη
αθξφαζε απφ ηνλ ηδηαίηεξν ζχκβνπιφ ηνπ πνπ ρεηξίδεηαη επείγνληα δεηήκαηα.
ηελ αλαθνξά ηνπ απηή, (φπσο θαη ζηελ αθξφαζε) επηζήκαλε θαη πάιη φιεο ηηο
πξναλαθεξζείζεο παξαλνκίεο, ηηο παξαβηάζεηο ηεο ΔΓΑ, ηνπ ΔΚΥ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ
ΟΖΔ θαη ησλ άιισλ ζπκβάζεσλ ζεβαζκνχ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη
ππνγξάςεη ε ρψξα, ελψ αηηείηαη αθχξσζε ηεο άδηθεο εηο βάξνο ηνπ απφθαζεο θαη πξφηεηλε θαη
πάιη ηηο έγθπξεο θαη ζχλλνκεο ιχζεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηηο
ζπλζήθεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη παξαβάζεηο ησλ δηεζλψλ
θαλνληζκψλ, νη παξαβηάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν δηαζπξκφο θαη ε ηηκσξία ηεο
ρψξαο, ηα πξφζηηκα θαη νη δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη φια απηά.
-Παξ’ φια απηά, νη αξκφδηνη δελ έρνπλ απαληήζεη αθφκε απνιχησο ηίπνηα, νχηε έρνπλ
ελεξγήζεη πξνο άξζε ησλ παξαλνκηψλ, ησλ εηο βάξνο ηνπ επηπηψζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ
ζπλεπεηψλ γηα ηελ ρψξα, ελψ κέρξη θαη ζήκεξα πνπ ζπληάζζεηαη ε θαηαγγειία καο (7-6-2015)
εμαθνινπζνχλ λα αξλνχληαη πεηζκαηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ ρνξήγεζε ησλ θνηλνηηθψλ
θαλνληζκψλ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη αηηεζεί εγγξάθσο εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ
έλαλ κήλα.
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Γηα φια απηά, ν πξφεδξνο ΔΟΓΑΦ, ππέβαιε δηθαζηηθή πξνζθπγή κε αζθαιηζηηθά κέηξα,
ελαπνζέηνληαο ηελ λνκηκφηεηα θαη ην ζεβαζκφ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ Γηθαηνζχλε.
Ση πεξηκέλνπκε - θαη νθείιεη - λα θάλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλαο ππνπξγφο κηαο
Γεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ;
-Ζ απάληεζε είλαη πνιχ απιή (άιισζηε ν Γ ηελ έρεη πξνηείλεη άπεηξεο θνξέο – ηηο 3 απφ
απηέο εγγξάθσο, κε επίζεκεο αλαθνξέο ηνπ):
1)Ο ππνπξγφο άκεζα λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΤΠΑ απφθαζε φηη νη έρνληεο πηπρίν Διιεληθνχ
παλεπηζηεκίνπ (δειαδή φινη νη ππεξεηνχληεο ΔΔΚ) έρνπλ πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ζηα
Διιεληθά βάζεη ηνπ πηπρίνπ ηνπο - θαη κεηά αλ ζέιεη, λα δηνξγαλψζεη θαη εμεηάζεηο γηα
αιινδαπνχο κφλν. Καη αλ ζειήζεη λα δηνξγαλψζεη εμεηάζεηο θαη γηα Έιιελεο ζηα Διιεληθά, λα
ην θάλεη κε ζνβαξφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη λνκηκφηεηα.
2)Να αθπξψζεη ηηο παξάλνκεο θαη αληηζπληαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα παξάλνκα γξαθεία
αξγνκηζζίαο θαη θνκκαηηθψλ εμνπζηψλ».
3)Να θαηαγγείιεη πξψηνο απηφο δεκφζηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθάλδαιν ησλ γξαθείσλ «εμέηαζεο
ησλ Διιήλσλ πηπρηνχρσλ ζηα Διιεληθά(!)» ησλ κλεκνληαθψλ δηνηθήζεσλ.
4)Να ηηκσξήζεη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ παξαλνκηψλ (ζηειέρε πνπ αλαδείρηεθαλ επί
θπβεξλήζεσλ θαη θνκκάησλ πνπ έρηηζαλ ηελ κεγαιχηεξε παγθνζκίσο επέθηαζε ηεο
δηαθζνξάο).
Σφηε,
-ΟΛΟΗ νη Έιιελεο πνιίηεο (αξηζηεξνί θαη δεμηνί) ζα ηνλ εθηηκνχζαλ θαη ζα ηνλ ζπλέραηξαλ
αλεμαξηήησο πνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο ηνπνζέηεζεο.
-Ζ ιχζε πνπ ζα είρε εθαξκφζεη ζα είλαη ε πιένλ ζχλλνκε, ρσξίο παξαλνκίεο, ηηκσξίεο θαη
πξφζηηκα θαηά ηεο ρψξαο
-Δπίζεο, ρσξίο δηαζπξκφ θαη απαμίσζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη
ρσξίο ζηγνληάξηζκα ησλ δαλεηζηψλ πνπ ζέινπλ ηελ απαμίσζή καο σο νη «ηεκπέιεδεο θαη
δηεθζαξκέλνη Έιιελεο» πνπ αμίδεη λα ηηκσξεζνχλ κε Κηλεδνπνίεζε ηεο δσήο ηνπο.
-Αιιηψο, αλ πηνζεηήζεη ηα ίδηα θαηαζθεπάζκαηα παξαλνκίαο θαη δηαθζνξάο, γελληνχληαη ηα
εξσηήκαηα:
-Γηαηί ν ΤΡΗΕΑ θαη έλαο λένο (αληηκλεκνληαθφο ππνηίζεηαη) ππνπξγφο ηνπ λα ζέιεη λα
δηαηεξήζεη πάζεη ζπζία ηελ παξαλνκία, ηνλ εμεπηειηζκφ θαη ηα πξφζηηκα θαηά ηεο ρψξαο,
θαηαξξαθψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηνπ θφκκαηφο ηνπ;
-Γηαηί λα ζέιεη πάζεη ζπζία λα δηαηεξήζεη ηηο ππεξεμνπζίεο θαη ηα ζθαλδαιψδε πξνλφκηα ησλ
«εκέηεξσλ» ησλ κλεκνληζαθψλ θπβεξλεζεσλ , αληί λα ηνπο ηηκσξήζεη;;
Ση ηα ρξεηάδεηαη φια απηά;;
-Υξεηάδεηαη (θαη ηη;;;) ν ΤΡΗΕΑ θαη ν λένο ππνπξγφο ηνπ απηφ ην δηνηθεηηθφ ζηξψκα ησλ
«έκπηζησλ», παξαλνκνχλησλ ζηειερψλ ην νπνίν εμέζξεςαλ θαη αλέδεημαλ νη θπβεξλήζεηο θαη
ηα θφκκαηα πνπ έρηηζαλ ηελ δηαθζνξά θαη ηα κλεκφληα;; Καη γηαηί;;;;
-Σν γεγνλφο φηη ε απφθαζε θαη ε αηηία ηεο δίσμεο είλαη ππεξβνιηθά αλππφζηαηε θαη
θαηαζθεπαζκέλε
-ην φηη έγηλε κφιηο δχν κέξεο κεηά ηελ θαηαγγειία καο ελαληίνλ ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ
-ην φηη γηα ηελ απφθαζε απηή νη δηνηθνχληεο ηεο ΤΠΑ ρξεηάζηεθε λα θάλνπλ πιήζνο
πξσηνθαλψλ παξαλνκηψλ (κεξηθέο κάιηζηα νδεγνχλ θαη πάιη ζε ηηκσξίεο θαη πξφζηηκα θαηά
ηεο ρψξαο), πξάγκα πνπ δελ γίλεηαη ρσξίο ηζρπξέο (θπβεξλεηηθέο πάληα) «πιάηεο»
-αιιά θαη νη κέρξη ηψξα ελδείμεηο απέλαληη ζηα αηηήκαηά καο,
Δίλαη ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε δίσμε απηή δελ είλαη ζπκπησκαηηθή, αιιά φηη είλαη κάιινλ ε
απάληεζε ζηελ θαηαγγειία καο ελαληίνλ ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ θαη ζηα αηηήκαηά καο, πνπ
αληηκεησπίδνληαη (θαη πάιη !!!) κε ηνλ «παξαδνζηαθφ» ηξφπν ησλ δηψμεσλ.
Ζ απνγνήηεπζε είλαη δηπιή, αθνχ ζηνλ ΤΡΗΕΑ σο αληηπνιίηεπζε, (εηδηθά ζηα «πέηξηλα» γη
απηφλ ρξφληα ηνπ 3%), κέρξη θαη ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο, είρακε δψζεη (φπσο θαη ζε θάζε
πνιηηηθή δχλακε φπνηε έρεη ππνζηεξίμεη ηα αηηήκαηά καο) ρσξίο παδάξηα, αληαιιάγκαηα θαη
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ππφγεηα δνχλαη θαη ιαβείλ ηελ δίθαηε / αληηθεηκεληθή επηβξάβεπζε γηα θάζε ζεηηθή παξέκβαζή
ηνπ ζηε Βνπιή ππέξ ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο.
-Όπσο είλαη γλσζηφ κάιηζηα, γηα ηελ επηβξάβεπζε απηή, δερηήθακε πιήζνο επηθξίζεσλ.
Δηδηθά δε θαη πξνζσπηθά, ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο, επηθξίζεθε δξηκχηαηα ζηνλ
Γεκφζην δηάινγν σο κεξνιεπηψλ ππέξ ηνπ ΤΡΗΕΑ, παξά ηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε
ζηάζε ηεο Οκνζπνλδίαο ηελ νπνία ηεξνχζε θαη ν ίδηνο.
Δίλαη ινηπόλ «ειίνπ θαεηλόηεξνλ», όηη ε θαηαγγειία θαη θξηηηθή καο γηα ην λέν
Δθπαηδεπηηθό λνκνζρέδην ηνπ ΤΡΗΕΑ ελαληίνλ ησλ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο,
δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε, αιιά ζηελ αληηθεηκεληθή θξηηηθή γηα
ηνλ αληηθνηλσληθό θαη δηεθζαξκέλν ραξαθηήξα ησλ δηαηάμεώλ ηνπ.
Θα πεξηκέλακε ινηπόλ λα αληηκεησπηζηνύκε κε δηάινγν θαη επηρεηξήκαηα θαη όρη κε
ύπνπιεο θαη ρνπληηθνύ ηύπνπ δηώμεηο ζθνηεηλώλ επνρώλ από ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ηελ λέα
δηαθπβέξλεζε.
Γπζηπρψο φκσο, κέρξη ζηηγκήο, ν ΤΡΗΕΑ δείρλεη φηη ηψξα πνπ έγηλε θπβέξλεζε θαίλεηαη λα
αγθαιηάδεη ηα θπθιψκαηα θαη ηηο κεζφδνπο ησλ δηψμεσλ πνπ κέρξη ρζεο θαηήγγειιε σο
αληηπνιίηεπζε θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηθή ηνπ δηαθπβέξλεζε.
-Τπελζπκίδνπκε φηη ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο, ζην παξειζφλ έρεη ππνζηεί απφ ηηο
δηεθζαξκέλεο κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο πιήζνο δηψμεσλ, πνπ έρνπλ θαηαγγειζεί επίζεκα ζηε
Βνπιή, ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηνλ ΟΖΔ.
Δπίζεο, φηη ν ίδηνο έρεη θαηαγγείιεη επίζεκα ζηε Βνπιή πσο έρνπλ αζθεζεί (θαη αζθνχληαη)
πξσηνθαλείο δηψμεηο ελαληίνλ ζηελψλ ζπγγεληθψλ ηνπ πξνζψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ζην
Γεκφζην – θαη κάιηζηα, φηη νη δηψμεηο απηέο αθνινπζνχζαλ πάληα κεηά απφ θάζε ζνβαξή
ελέξγεηα θαηαγγειίαο θαη θηλεηνπνίεζεο καο.
Οη δηψμεηο απηέο κάιηζηα (πνπ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεο βαξχηαηεο παξαλνκίεο), έρνπλ
θαηαηεζεί εδψ θαη δχν κήλεο ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ λαπηηιίαο θ Γξίηζα θαη ηνπο άιινπο
ππνπξγνχο ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ, ρσξίο αθφκε λα έρεη γίλεη θάπνηα ελέξγεηα παχζεο ηνπο.
Πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ δηαπίζησζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηπραία κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά,
αιιά γηα ζπζηεκαηηθέο πξαθηηθέο.
Απηά δηαπηζηψλεη θαλείο, δηαβάδνληαο ηα δχν ζρεηηθά ζπλεκκέλα ηα νπνία απνηεινχλ κία
δπζάξεζηε έθπιεμε γηα ηνλ ρνπληηθφ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί (θαη δπζηπρψο θαίλεηαη λα
ζπλερίδεη) ην θξάηνο καο ελ θαηξψ Γεκνθξαηίαο (;;;) κε κεζφδνπο πνπ ζπλαγσλίδνληαη ηα πην
ζπδεηεκέλα ρνπληηθά θαζεζηψηα Αθξναζηαηηθψλ ρσξψλ. (Βι. ηα ζπλεκκέλα κε ηίηιν «Γηψμεηο
1» γηα ηηο δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ Γ θαη «Γηψμεηο 2» γηα δηψμεηο ελαληίνλ ζπγγεληθψλ ηνπ
πξνζψπσλ ζην Γεκφζην, πνπ καο έρεη θαηαζέζεη ν πξφεδξνο ΔΟΓΑΦ).
Πξνθαλήο ζθνπφο απηψλ ησλ δηψμεσλ, είλαη ε εθβηαζηηθή πίεζε, ν εθθνβηζκφο θαη ν
εμαλαγθαζκφο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζε παξαίηεζε απφ ηελ δξάζε καο γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ Αλζξσπίλσλ θαη πληαγκαηηθψλ Γηθαησκάησλ θαη ηελ θαηαγγειία ησλ
παξαβηάζεψλ ηνπο απφ ηηο εθάζηνηε δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο.
Γπζηπρψο, νη δηψμεηο απηέο πνπ είραλ εθαξκφζεη θαη δξνκνινγήζεη νη θπβεξλήζεηο ηεο
δηαθζνξάο θαη ησλ κλεκνλίσλ, ζπληεξνχληαη θαη απμάλνληαη κεηά απφ 6 κήλεο λέαο
(αληηκλεκνληαθήο;) δηαθπβέξλεζεο.
-Με ηελ ειπίδα όηη - παξά ηηο αληίζεηεο ελδείμεηο - νη ππεξεζηαθέο δηώμεηο ελαληίνλ ηνπ
πξνέδξνπ ηεο ΔΟΓΑΦ δελ νθείινληαη ζηελ θαηαγγειία καο θαηά ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ
ππνπξγείνπ Παηδείαο πξννησλίδνληαο εηιεκκέλεο πνιηηηθέο απνθάζεηο λέαο επίζεζε
θαηά ησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη ελ γέλεη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ καο
-Καη όηη ε λέα δηαθπβέξλεζε ΓΔΝ ήξζε γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη θαη ηζρπξνπνηήζεη ηα
κλεκόληα, λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπλέρηζή ηνπο θαη γηα λα εμνληώζεη όζνπο ηα έρνπλ
θαηαπνιεκήζεη θαη όζνπο ζπλερίδνπλ λα αληηζηέθνληαη ζε απηά
θαη θπξίσο
Διπίδνληαο ζηελ ππνζηήξημε ησλ Γεκνθξαηώλ πνιηηώλ, ησλ Γεκνθξαηηθώλ
θνηλσληθώλ θνξέσλ θαη ησλ πξαγκαηηθά Γεκνθξαηηθώλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ,
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εθπξνζώπσλ θαη βνπιεπηώλ, ηνπο θαινύκε ζηελ ζπκπαξάηαμή ηνπο ελαληίνλ ησλ
δηώμεσλ:
-Καινχκε ηνπο βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ πνπ ζέβνληαη ηηο αληηκλεκνληαθέο δεζκεχζεηο ηνπο θαη ηηο
πάγηεο δηαθεξχμεηο ηνπο γηα ππεξάζπηζε Γεκνθξαηίαο, ηεο Διεπζεξίαο ιφγνπ θαη ηεο
έθθξαζεο, ηνπ πλέξρεζζαη θαη πλεηαηξίδεζζαη, ΠΡΩΣΟΗ ΑΤΣΟΗ λα δηαρσξίζνπλ ηε ζέζε
ηνπο απφ ηα θαηλφκελα απηά, λα θαηαδηθάζνπλ δεκφζηα εληφο Βνπιήο ηα κέηξα θνηλσληθήο
εμφλησζεο ησλ παηδηψλ ΑΦ θαη ηηο ρνπληηθνχ ηχπνπ δηψμεηο ελαληίνλ φζσλ ηνικνχλ λα ηηο
θαηαγγείινπλ.
- Καινχκε ηνπο ζπγθπβεξλψληεο βνπιεπηέο ησλ ΑΝΔΛ λα πξάμνπλ ην ίδην.
-Καινχκε ηνπο ππνπξγνχο Μεηαθνξψλ θθ πίξηδε θαη ηαζάθε σο ππεχζπλνπο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ αζθνχλ ηηο δηψμεηο, λα παξέκβνπλ άκεζα γηα ηελ παχζε ησλ δηψμεσλ, ησλ
απάλζξσπσλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ θαη ηελ ηηκσξία ησλ
ππεπζχλσλ.
-Καινχκε ηνπο ππνπξγνχο Παηδείαο θθ Κνπξάθε θαη Μπαιηά λα πάξνπλ Γεκφζηα ζέζε
δεηψληαο ηελ άξζε ησλ δηψμεσλ, κε άκεζε παξέκβαζή ηνπο θαη πξνο ηνπο ππνπξγνχο
κεηαθνξψλ.
-Καινύκε ΟΛΟΤ ηνπο πξαγκαηηθά Γεκνθξάηεο βνπιεπηέο λα θαηαδηθάζνπλ έκπξαθηα
ηηο δηώμεηο θαη ηελ επηζηξνθή ζηηο ζθνηεηλέο επνρέο.
-Να απαηηήζνπλ απφ ηνπο ππνπξγνχο κεηαθνξψλ ηελ άξζε ησλ δηψμεσλ θαη ησλ
παξαλνκηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο θαη ηελ ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ
-Να απαηηήζνπλ θαη ςεθίζνπλ ηελ άξζε ησλ ζθαλδαισδώλ δηαθξίζεσλ, απνθιεηζκώλ
θαη δηώμεσλ θαηά ηεο ΔΟΓΑΦ θαη ηεο θνηλσληθήο ηεο εθπξνζώπεζεο.
-Να ζηεξίμνπλ ηηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο / αηηήκαηα ηεο ΔΟΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ, γηα
ζεβαζκό ησλ ζεκειησδώλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ηνπ Απηηζηηθνύ
Φάζκαηνο θαη ηελ παχζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαπάηεζήο ηνπο.
-Να απαηηήζνπλ κέηξα γηα ηελ θαηαδίθε θαη ηηκσξία απηψλ ησλ παξαβηάζεσλ.
-Καινύκε ΟΛΟΤ ηνπο Γεκνθξάηεο Έιιελεο πνιίηεο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηα
Αλζξώπηλα θαη πληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, αλεμαξηήησο θνκκαηηθήο ηνπνζέηεζεο, λα
δηαδψζνπλ ηελ θαηαγγειία καο θαη λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο βνπιεπηέο ηελ έκπξαθηε θαηαδίθε
θαη ηηκσξία απηψλ ησλ δπζνίσλσλ θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ, απνθιεηζκψλ θαη δηψμεσλ.
ΤΝΖΜΜΔΝΑ:
1) Ζ επίζεκε θαηαγγειία ηεο ΔΟΓΑΦ.
2) Σν παξόλ Δλεκεξσηηθό θείκελν γηα ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγγειίαο
3) Ζ πξώηε αλαθνξά Γ πξνο ηελ δηνίθεζε ΤΠΑ
4) Ζ απάληεζε NSA
5) H δίσμε / απόθαζε NSA
6) Ζ δεύηεξε αλαθνξά ηνπ Γ πξνο ηελ δηνίθεζε ΤΠΑ
7) Ζ αλαθνξά Γ πξνο ηνπο ππνπξγνύο κεηαθνξώλ θθ πίξηδε θαη ηαζάθε, Γηνηθεηηθήο
κεηαξξύζκηζεο θ. Καηξνύγθαιν θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θ. Νηθνινύδε.
8) Ο δηεζλήο θαλνληζκόο ελαέξηαο θπθινθνξίαο
9) Δλεκέξσζε γηα ηηο Γηώμεηο – Α΄
10) Δλεκέξσζε γηα ηηο Γηώμεηο – Β΄

Για την Ε.Ο.Δ.Α.Φ
η Γραμματέας

ο πρόεδρος

Καλλέργη Ειρήνη

Σταυρόπουλος Ιωάννης

ηει. 210-5054751 / 6973482667

ηει. 210-65.25.959 / 6934-994.777

e-mail: renakallergi@gmail.com

e-mail: pedikeomata@gmail.com
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