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Αθήνα, 19/08/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. παρακολουθεί το τελευταίο  χρονικό διάστημα να εξελίσσεται στο 

Υπουργείο Πολιτισμού μια προσπάθεια απαξίωσης θεσμών και προσώπων εξυπηρετώντας 

μόνο μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τελευταίο δείγμα αυτής της προσπάθειας ήταν η 

ανασύσταση του ΚΑΣ. Με ανεξήγητη σπουδή και ταχύτητα οι δύο μειοψηφούσες 

παρατάξεις του Ενιαίου Συλλόγου οι οποίες λειτουργώντας αντιδημοκρατικά απέκλεισαν   

την πρώτη παράταξη από το προεδρείο,  προσπαθούν να εμφανιστούν ως η μοναδική φωνή 

των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Α.  

Δρώντας με ιδεοληψία  και υστεροβουλία στρέφονται εναντίον του αρχαιότερου και 

σημαντικότερου συλλογικού οργάνου του ΥΠ.ΠΟ.Α., θυσιάζοντας στο βωμό της 

σκοπιμότητας το κύρος και τη λειτουργία του, αποδίδοντας στα μέλη του νέου ΚΑΣ πολιτική 

– κυβερνητική χειραγώγηση. Με αυτό τον τρόπο  προσπαθούν να το αποδυναμώσουν τη 

στιγμή που ποτέ στα προηγούμενα τεσσεράμισι χρόνια δεν είχαν πει κουβέντα για τον 

τρόπο σύνθεσης και λειτουργίας του Συμβουλίου, την ομοιομορφία που είχε επιβληθεί 

στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις. 

Εμείς απέναντι σε αυτή την ιταμή προσπάθεια εναντίον πρώην συνάδελφου που 

υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς , όπως η 

επί οκταετία  Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης και Τεχνικών έργων κα Ευγενία Γατοπούλου 

δηλώνουμε ξεκάθαρα τη στήριξη μας στο πρόσωπο της πρώην συναδέλφου, η οποία ενώ 

νομότυπα σύμφωνα με το ΠΔ 123/1984 θα μπορούσε να συμμετέχει στο ΚΑΣ για λόγου 

ευθιξίας υπέβαλε την παραίτηση της. To θέμα όμως τελικά δεν ήταν το πρόσωπο της κας 

Γατοπούλου. 

Το έργο αυτών των ομάδων, οι οποίες αποτελούν μικρές μειοψηφίες στο σύνολο των 

εργαζομένων, και βρίσκονταν σε πλήρη συνεννόηση και ευθυγράμμιση με την 

προηγούμενη πολιτική ηγεσία, ήταν να βάζουν εμπόδιο στην επένδυση του Ελληνικού 

εκθέτοντας το ΚΑΣ με πισωγυρίσματα και απαξιώνοντάς το στα μάτια των πολιτών, χιλιάδες 

από τους οποίους περιμένουν να εξεταστούν οι υποθέσεις τους από το αρμόδιο όργανο. Ο 

ελληνικός λαός γνωρίζει ότι εξυπηρετούνται συμφέροντα ακόμα και με τη μη 

πραγματοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό.  

Εμείς σε όλους αυτούς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε…. 

 

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 
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