
 

 

 

 

 

Πέμπτη 29/9/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Καταγγελία για παρατυπίες στη διαδικασία έγκρισης μεταθέσεων 

αστυνομικών υπαλλήλων 

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με επιστολή της μας γνωστοποιεί  

παρέκκλιση από  τις διατάξεις  τοΥ Π.Δ. 100/2003 εκ μέρους υπηρεσιακών 

παραγόντων της Γ.Α.Δ.Α. 

Συγκεκριμένα, 

  Την Κυριακή 31 ΑυγούστοΥ 2022 το Συμβούλιο Μεταθέσεων της  Γ.Α.Δ.Α. 
συνεδρίασε σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  100/2003,  προκειμένου  να 
ε π α ν εξετάσει  απορριφθέντα αιτήματα μετάθεσης ή να ακυρώσει ή να 
τροποποιήσει διαταχθείσες μεταθέσεις.  Ανάμεσα στις προσφυγές ποΥ 
τέθηκαν υπόψη του Συμβουλιου , είχαν  «παρεισφρύσει»  και  τρεις   
περιπτώσεις  νέων  μεταθέσεων  ποΥ  εισήχθησαν  και αποφασίστηκαν  κατά  
πλειοψηφία  των υπηρεσιακών  παραγόντων τ ου  Σ υ μβ ο υλ ί ο υ ,  με  τη 
σημείωση  «Πρωτοβουλία  Γ.Α.Δ.Α.»  και  χωρίς  καμία  άλλη  πληροφορία. 
Να σημειωθεί  ότι το άρθρο 14 παρ. 3 τοΥ εν λόγω Π.Δ. προβλέπει ότι οι 
τακτικές μεταθέσεις της Γ.Α.Δ.Α. αποφασίζονται Υποχρεωτικά κατά το Β΄ 
Δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου χωρίς καμία υποσημείωση, το δε 
Συμβούλιο που συγκαλείται έως την 31η  Αυγούστου, εξετάζει μόνο 
ασκηθείσες  προσφυγές και σε καμία περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενα 
αιτήματα μεταθέσεων ή μεταθέσεις με πρωτοβουλία Υπηρεσίας.  

  Κατά δήλωση της Ε.Α.Υ.Α, ασκούνται  «άνωθεν»  πιέσεις  σε συγκεκριμένους 
διετείς Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι πρόκειται να  τοποθετηθούν τις  
σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. προκειμένου  να  αποεπιλεγούν  και  να 
αντικατασταθούν από άλλους σΥναδέλφους τους, κατά παρέκκλιση τοΥ 
άρθρου 7 παρ. 6 του  Π.Δ. 100/03. 

  Η  Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών υπογραμμίζει την ανάγκη να συσταθεί 
Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ημερομ. Κατάθεσης:

5/10/2022



(σύμφωνα με το άρθρο 13 τοΥ Π.Δ. 100/03), το οποίο θα διασφαλίζει τη 
διαδικασία τοποθέτησης νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων στην Αμεση 
Δράση. 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Πώς ελέγχεται και πώς διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας που 
διέπει τη διαδικασία μεταθέσεων στην ελληνική αστυνομία; 

 Με ποιον τρόπο αποτρέπεται η παρέκκλιση των διαταγμάτων κατά το 
δοκούν από ανώτερους παράγοντες ; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

 

 

 

Μαρια Απατζίδη 

 




