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Προς: 1) Τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
(ΔΙΑΜΕΣΩ Π.Ο.ΑΣ.Υ)
Κοιν.: 1) Τον κ. Γενικός Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας.
2) Τον κ. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής.
3).Τον κ. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.
4).Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ».
Θέμα: «Μη νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Δ.Α Ροδόπης κατά την
συνεδρίαση της 29/07/2021. Ζήτημα νομιμότητας και εγκυρότητας αποφάσεων».
Αξιότιμε Αρχηγέ,
Δια του παρόντος εγγράφου της Ένωσής μας, θέτουμε υπόψιν σας ότι την 29η
Ιουλίου 2021 συνεδρίασε στην Κομοτηνή το Συμβούλιο Μεταθέσεων Υπαστυνόμων –
Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων – Υπαρχ/κων – Αστυφυλάκων της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ροδόπης, όπως τούτο προκύπτει από το με αριθ.πρωτ. 6001/1/44-Αο΄ακριβές απόσπασμα πρακτικού Συμβουλίου Μεταθέσεων που μας χορηγήθηκε από την
Δ.Α Ροδόπης την 23/08/2021 σε απάντηση του υπ΄αρθμ 129/2021 από 20/08/2021

σχετικού γραπτού αιτήματός μας, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά με τις
εσωτερικές μεταθέσεις του Αστυνομικού Προσωπικού.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, το
Συμβούλιο αυτό είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Διευθυντή και δύο (2)
ανώτερους αξιωματικούς της οικείας Δ/νσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με
απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, καθώς και από έναν
εκπρόσωπο της οικείας Ένωσης Αξιωματικών και της οικείας Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων, οι οποίοι εκλέγονται κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών των εν λόγω
Ενώσεων.
Βάσει των προαναφερόμενων, θα έπρεπε για την νομιμότητα της συνθέσεώς του
και για την εγκυρότητα των αποφάσεών του, να κληθεί κατά την συνεδρίασή του, το
εκλεγμένο τακτικό μέλος –εκπρόσωπος -της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης,
Αρχιφύλακας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος, που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των οργάνων τις Ένωσής μας, οι όποιες έλαβαν χώρα την 20 και 21/05/2018 και
τα αποτελέσματα αυτών γνωστοποιήθηκαν εγγράφως– ως οφείλαμε -σε όλες τις
Υπηρεσίες που προβλέπεται (και μεταξύ αυτών στην Δ.Α Ροδόπης ) με το υπ΄ αρθμ.
167/18 από 01/06/2018 έγγραφό μας, και σε περίπτωση κωλύματος του Τακτικού μέλους,
να κληθεί το αναπληρωματικό αυτού μέλος, δηλ. ο Αρχιφύλακας ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ
Αντώνιος, κοινοποιώντας παράλληλα στην Ένωσή μας την σύγκληση του Συμβουλίου
Μεταθέσεων ως στο ΠΔ προβλέπεται.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της πανδημίας του COVID 19, η θητεία των Διοικητικών
Συμβουλίων και όλων των εκλεγμένων θεσμικών οργάνων των Σωματείων ανά τη χώρα
(άρα και των εκπροσώπων στα Συμβούλια Μεταθέσεων) παρατείνεται έως την 31η
Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4807/2021 « Παράταση θητείας
οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων».
Όμως, παρά τις σαφείς διατάξεις του Νόμου και του Προεδρικού Διατάγματος, στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της 29ης Ιουλίου 2021, κλήθηκε να παραστεί
και τελικά συμμετείχε ως τάχα εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ροδόπης, αυθαιρέτως και παρανόμως, ο Υπαρχιφύλακας ΚΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος
ουδέποτε εκλέχθηκε στο συγκεκριμένο αξίωμα και ως εκ τούτου ουδέποτε

συμπεριλήφθηκε στον πίνακα εκπροσώπων της Ένωσής μας για το συγκεκριμένο
Συμβούλιο, που -ως προαναφέραμε- γνωστοποιήσαμε άμεσα αρμοδίως!
Όλα αυτά συνέβησαν εν αγνοία της Ένωσής μας, καθώς η Δ.Α Ροδόπης δεν
γνωστοποίησε την απόφαση σύγκλησης του συγκεκριμένου Συμβούλιου Μεταθέσεων στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, ως όφειλε.
Μετά ταύτα, η εν λόγω αυθαίρετη ενέργεια της Δ.Α Ροδόπης, πέραν του γεγονότος
ότι δημιουργεί νομικό πρόβλημα στο κύρος των εκδοθέντων αποφάσεων του Συμβουλίου
Μεταθέσεων -αφού παραβιάζει τους νόμους και Κανονισμούς-, αποτελεί πράξη
απαξίωσης του θεσμικού ρόλου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης και εν
γένει του αστυνομικού συνδικάτου.
Κύριε Αρχηγέ,
ως θεματοφύλακας της νομιμότητας στην Ελληνική Αστυνομία και με δεδομένη
την ιδιαίτερη ευαισθησία σας στο σεβασμό των θεσμών, στην τήρηση των Νόμων και
στην διασφάλιση της ορθής και νομίμου λειτουργίας του Σώματος, απευθυνόμαστε σε
εσάς, καταγγέλλοντας το γεγονός και αιτούμενοι να προβείτε στις δέουσες ενέργειες,
διενεργώντας τον προβλεπόμενο και επιβεβλημένο υπηρεσιακό έλεγχο για τα
καταγγελλόμενα και αποδίδοντας πειθαρχικές ευθύνες σε κάθε τυχόν υπεύθυνο. Θέτουμε
τα στοιχεία που έχουμε στο Σωματείο μας στη διάθεση αυτού που θα διενεργήσει την
Ε.Δ.Ε και είμαστε πρόθυμοι να εξεταστούμε ως μάρτυρες, κατόπιν κλήσης.
Εξυπακούεται ότι επιθυμούμε να ενημερωθούμε για το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. καθώς έχουμε
έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις καταστατικές μας διατάξεις, ως θεσμικοί εκπρόσωποι
των μελών μας, αλλά και όσων εξ αυτών οι αιτήσεις μετάθεσής τους κρίθηκαν από το
συγκεκριμένο Συμβούλιο Μεταθέσεων .
Παράλληλα, αναμένουμε ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη
διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες πράξεις αυθαιρεσίας, οι
οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη νομιμότητα των αποφάσεων των θεσμοθετημένων
οργάνων και προσβάλουν τον Νόμο, το συνδικαλιστικό θεσμό και τους αστυνομικούς
υπαλλήλους, τα δικαιώματα των οποίων θεσμικά υπηρετούμε και δεν θα επιτρέψουμε να
γίνει καμία έκπτωση, καθώς κατακτήθηκαν με σκληρούς και διαχρονικούς αγώνες της
Ομοσπονδίας μας .
Συνημμένα :

1.Το υπ΄αριθμ:167/18 από 01/06/2018 έγγραφο μας.
2.Το υπ΄αριθμ:129/2021 από 20/08/2021 έγγραφο μας.
3.Το υπ΄αριθμ:6013/22/19ΣΤ-ρκδ΄ από 23/08/2021 έγγραφο της Δ.Α Ροδόπης
4.Το υπ΄αριθμ:6001/1/44-Α-Ο΄ακριβές απόσπασμα πρακτικού συμβούλιου μεταθέσεων
της 29/07/2021 της Δ.Α Ροδόπης
5.Το υπ΄αριθμ.6001/1/44-Α-οα΄ από 23/08/2021 έγγραφο της Δ.Α Ροδόπης
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