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Κλιμακώνεταιη αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών και εργαζομένων της Επιτροπής Ελέγχου και
Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, Αντώνη Στεργιώτη, λόγω
των πρακτικών και του μοντέλου διοίκησης που έχει εφαρμόσει ο τελευταίος.
Ηαπόφαση του συλλόγου των εργαζομένων να δημοσιοποιήσει με εσωτερικό σημείωμα την
αντίθεσή του στις αποφάσεις Στεργιώτη προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και μετά τη
δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα, σήμερα συνεδρίασε ο σύλλογος των εργαζομένων
προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Δεν αποκλείεται, αναφέρουν πληροφορίες,
να υπάρξει απόφαση για κινητοποιήσεις, κάτι που εάν συμβεί θα είναι πρωτοφανές για μια
Ανεξάρτητη Αρχή, όπως είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Οισχέσεις των εργαζομένων και του προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Στεργιώτη είχαν
επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, η απόφαση όμως του Προέδρου της Επιτροπής να
απομακρύνει – με άρση της νόμιμης απόσπασης – τον ταμία του Συλλόγου Εργαζομένων στην
ΕΕΕΠ, λειτούργησε ως θρυαλλίδα εξελίξεων. Η αντίδραση αρχικά ήταν να δημοσιοποιηθεί το
ζήτημα και σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του συλλόγου εργαζομένων αναφέρεται πως "η
θέση που έλαβε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, αποφασίζοντας μονομερώς να εισηγηθεί την άρση της
απόσπασης του στελέχους, χωρίς να του δώσει το δικαίωμα να καταθέσει την άποψή του, όπως
οφείλει να κάνει ο πειθαρχικά Διοικητικός Προϊστάμενος, μας αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για
την αντικειμενικότητά του”.
Μάλιστα, τονίζεται πως "δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, βάλλει κατά των
εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων, γιατί δεν συντάσσονται με τις απόψεις του”, με τους
εργαζομένους να προσπαθούν να κατανοήσουν "τους λόγους για τους οποίους μια αριστερή
κυβέρνηση ανέχεται τέτοιες πρακτικές κατά των εργαζομένων σε ανεξάρτητη αρχή”
Ηθητεία του πρόεδρου της Επιτροπής, ο οποίος τοποθετήθηκε στην ΕΕΕΠ έπειτα από πρόταση
του πρώην ΥΠΟΙΚ Γιάνη Βαρουφάκη, έχει λήξει από τον περασμένο Δεκέμβριο και παρότι στην
κυβέρνηση έχει συζητηθεί το ζήτημα της αντικατάστασής του, παραμένει στη θέση του, με τους
εργαζομένους να ζητούν να μπει τέλος στην εκκρεμότητα αυτή.
Οσύλλογος κάνει λόγο "μοντέλο διοίκησης Στεργιώτη” και σημειώνει πως "επτά διευθυντές της
ΕΕΕΠ είδαν την πόρτα της εξόδου και οδηγήθηκαν σε παραίτηση επειδή είχαν διαφορετική άποψη

ή δεν ήταν προσκείμενοι στον κ. Στεργιώτη”. Από την πλευρά του, ο κ. Στεργιώτης, σχολιάζοντας
σε δημοσιογράφους, υποστήριξε πως το κείμενο του συλλόγου των εργαζομένων με τις
καταγγελίες που μοιράστηκε στο προσωπικό είναι "ασυνάρτητο και αναληθές”.
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