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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Χάβρα …..του ΕΟΠΠΕΠ 

Αθόκε έλα ζιηβεξό επεηζόδην ζην ζίξηαι ηεο δηνίθεζεο  Γηαλλαθνπνύινπ – 

Δαγδηιέιε ζηνλ ΕΟΠΠΕΠ, έιαβε ρώξα ηελ Κπξηαθή  17 Μαξηίνπ 2019,  απηή ηε 

θνξά ζηε Θεζζαινλίθε.    

Η Δηεπζύλνπζα Σύκβνπινο θαη ν Πξόεδξνο  ηνπ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πηζηνί ζηνλ 

ηδηόηππν ηξόπν δηνίθεζεο πνπ αζθνύλ, θάιεζαλ ηνπο επηηπρόληεο ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο απνθνίησλ ΙΕΚ πεξηόδνπ 2018 ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πεξίπνπ 

1300) λα παξαιάβνπλ ηα δηπιώκαηα ηνπο  ηελ Κπξηαθή 17 Μαξηίνπ ζην Δεκαξρηαθό 

Μέγαξν Θεζζαινλίθεο, ζέινληαο πξνθαλώο λα νξγαλώζνπλ κία θηηο θηέζηα ε νπνία 

θαη θαηέιεμε ζε παηαγώδε απνηπρία. 

Έηζη, ιόγσ ηεο θαθήο νξγάλσζεο, ν θόζκνο άξρηζε λα ζπλσζηίδεηαη ζηελ 

αίζνπζα «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο» ζην δεκαξρείν κε απνηέιεζκα κέζα ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα λα γεκίζεη από ηειεηόθνηηνπο, ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ είραλ 

πξνζέιζεη γηα ηηο απνλνκέο. Αθνύ έγηλε ην αδηαρώξεην ζηελ αίζνπζα, νη ππνςήθηνη 

βγήθαλ ζην πξναύιην, ζθαξθάισζαλ ζε πεδνύιηα, αλέβεθαλ ζε θαξέθιεο θαη 

πεξίκελαλ λα αθνύζνπλ δηα βνήο ην όλνκά ηνπο από θάπνηνλ «ληειάιε» 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην δίπισκά ηνπο ρέξη κε ρέξη, ρσξίο θακία 

δηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο. Όηαλ ζεκεηώζεθαλ ηα πξώηα ιάζε ζηηο 

απνλνκέο ιόγσ ζπλσλπκίαο, ν θόζκνο άξρηζε λα μεζπάεη θαηά ησλ ππεπζύλσλ γηα 

ηελ απίζηεπηε ηαιαηπσξία. Αθνινύζεζε έληαζε κε δηαπιεθηηζκνύο εληόο θαη εθηόο 

δεκαξρείνπ, θάπνηνη πήγαλ λα πηαζηνύλ ζηα ρέξηα ελώ νη θσλέο γηα ηελ παληειή 

έιιεηςε νξγάλσζεο θπξηαξρνύζαλ ζηελ αηκόζθαηξα κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Οη ζιηβεξέο απηέο εηθόλεο (ζρεηηθά videos) από ηελ ¨απνλνκή θαη παξαιαβή¨ 

δηπισκάησλ ηνπ ΕΟΠΠΕΠ πνπ ζπκίδνπλ εηθόλεο ηξηηνθνζκηθήο ρώξαο, ελέρνπλ θαη 

πεηζαξρηθέο επζύλεο γηα ηνπο εκπλεπζηέο ηεο εθδήισζεο, δηόηη δεκόζηα έγγξαθα 

παξαδόζεθαλ ζαλ θέηγ βνιάλ, ρσξίο θακία ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη ρσξίο θακία 

πξάμε  παξαιαβήο. 

Δπζηπρώο ε θα Γηαλλαθνπνύινπ εμήγγεηιε ήδε, όηη ην θηάζθν απηό ηεο 

¨απνλνκήο θαη παξαιαβήο¨ ησλ δηπισκάησλ,  ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζε άιιεο 

πόιεηο, όπσο ζην ΔΙΕΚ Αηγάιεσ ζηηο 26/03/2019 κε 2300 επηηπρόληεο,  επξηζθόκελε 

πξνθαλώο ζε γεληθεπκέλε ζύγρπζε. 

Δπζηπρώο ε θα Γηαλλαθνπνύινπ θαη ν θνο Δαγδηιέιεο δελ ιακβάλνπλ ππόςε 

ηνπο ηηο εηζεγήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη εθζέηνπλ ηνλ Οξγαληζκό, κε ηηο πξαθηηθέο ηνπο 

θαη  ηηο εκκνλέο ηνπο. 

Επηπρώο ζύληνκα  ν ΕΟΠΠΕΠ θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ ζα απαιιαγνύλ από 

απηή ηε ζιηβεξή θαη απνηπρεκέλε δηνίθεζε. 


