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Ένας υπάλληλος του Δήμου Ιωαννιτών και ένας αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής
βρίσκονται κατηγορούμενοι για μια υπόθεση απάτης που διεπράχθη κατά το διάστημα 2012
– 2014 στο μεγαλύτερο Δήμο της Ηπείρου και συγκεκριμένα, στις διοικητικές του
υπηρεσίες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές της θητείας του Θωμά Μπέγκα και πήρε
το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σχεδόν 3 χρόνια μετά, η υπόθεση θα έφτανε στο ακροατήριο πριν από μία εβδομάδα, αν οι
δύο κατηγορούμενοι δε ζητούσαν αναβολή. Και η δικάσιμος προσδιορίστηκε πλέον, για τον
Οκτώβριο του 2018.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Μάρτιο του 2015 και όπως είπαμε, αφορούσε τμήματα
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενο, ο οποίος
φέρεται να είχε πλαστογραφήσει στοιχεία για λογαριασμό περίπου 60 Αλβανών υπηκόων,
εμφανίζοντάς τους ως απογόνους αποθανόντων εδώ και χρόνια Ελλήνων πολιτών. Αυτό
αυτόματα τους έδινε το δικαίωμα να βγάζουν ευκολότερα άδειες παραμονής στη χώρα μας
και να δικαιούνται την Ελληνική ιθαγένεια, αφού εμφανίζονταν σχεδόν ως Έλληνες πολίτες,
με... σχεδόν πλήρη δικαιώματα, πρόσβαση σε επιδόματα κτλ.
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Πώς δούλευε το συγκεκριμένο σύστημα εντός του Δήμου Ιωαννιτών; Ο υπάλληλος με την
πρόσβαση που είχε λόγω της θέσης του στα αρχεία, δημοτολόγια και λοιπά δεδομένα του
Δήμου Ιωαννιτών, τα οποία για τα χρόνια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα ήταν
χειρόγραφα, αλλοίωνε στοιχεία και εμφάνιζε ως συγγενείς διαφόρων Αλβανών,
αποθανόντες Γιαννιώτες, εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια και αρχεία του Δήμου
Ιωαννιτών μέχρι και ως τις αρχές του περασμένου αιώνα.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από τις αρχές της παρούσας δημοτικής θητείας καθώς
υπήρχαν υπόνοιες για το συγκεκριμένο υπάλληλο. Άλλαξε τότε καθήκοντα, με εντολή του
γενικού γραμματέα του Δήμου, μένοντας ωστόσο στην ίδια υπηρεσία και ξεκίνησε από τότε
μια αλληλογραφία ανάμεσα στο Δήμο Ιωαννιτών και το Προξενείο της χώρας μας στο
Αργυρόκαστρο, όπου έκανε εντύπωση το πλήθος των βεβαιώσεων και των φακέλων που
έφταναν εκεί, με τις ίδιες υπογραφές υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, ώστε να
διευθετηθούν υποθέσεις Αλβανών πολιτών για την αναγνώριση ιθαγένειας. Εκτός όλων των
άλλων, υπήρξε μια διαδικασία εσωτερικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμος
απευθύνθηκε στο Γενικό Προξενείο του Αργυροκάστρου, με το οποίο είχε και μια μακρά
αλληλογραφία ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην
απόφαση του Δημάρχου Ιωαννιτών να διατάξει ΕΔΕ, η οποία και κατέληξε στο σχηματισμό
δικογραφίας και την απαγγελία κατηγοριών σε δύο άτομα.

Το κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αποτέλεσμα δύο σχηματισμένων
ποινικών δικογραφιών, παραπέμπει σε δίκη του Χρ.Ντ. Και Z.F. με τις κατηγορίες της
σύνταξης ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, της πλαστογραφίας εγγράφου μετά
χρήσεως κατ' εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος θα παρασταθεί στη δίκη, ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων ως πολιτικώς ενάγων, επειδή η υπόθεση και η
έκβαση της δίκης αυτής, λόγω του αντικειμένου της, αλλά και της δημοσιότητας που έλαβε,
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για το Δήμο Ιωαννιτών, όπως γνωμοδότησε ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου αλλά και επειδή ο Δήμος Ιωαννιτών υπέστη «τεράστια ηθική βλάβη
εξαιτίας της εν λόγω υπόθεσης, τόσο ως προς τη νομική του προσωπικότητα, όσο και ως
προς την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του»...
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