
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του 

Επί των φερόµενων πειθαρχικών παραπτωµάτων 
που διαλαµβάνονται στο περιεχόµενο της από 18 Ιανουαρίου 2018 υπ’ αριθ. 
1/2019 Απόφασης – Πρακτικού του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2019.

  Την 19η Ιανουαρίου 2019 κοινοποιήθηκε στην Ένωση Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (στο εξής: Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.) η υπ’ αριθ. 
1/18.01.2019 Απόφαση – Πρακτικό του Πειθαρχικού Συµβουλίου της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (στο εξής: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 
δυνάµει του οποίου καλούµαστε να απολογηθούµε και να εκθέσουµε τις 
απόψεις µας σχετικά µε τα κάτωθι φερόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα: α) της 
παράβασης του αρ. 8 παρ. β’ του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, λόγω της 

διαλαµβανόµενης µη εφαρµογής της από 17.11.2018/Θέµατος 19ου 
Απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας σχετικά µε την 
έλλειψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος των µελών του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. για 
την συµµετοχή στην Ηµερίδα Θεσσαλονίκης, β) της παράβασης του αρ. 30Γ 
παρ. 9 του Ν. 1264/1982 και του αρ. 3 περ. η’ του Καταστατικού της 
Οµοσπονδίας, λόγω της δηµοσίευσης «επίσηµης ανακοίνωσης – δελτίο 
τύπου» σε ιστότοπο, χωρίς την προηγούµενη αποστολή προς δηµοσίευση 
στην ιστοσελίδα και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ., γ) της 
παράβασης του αρ. 8 παρ. β’ του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, λόγω της 
φερόµενης οµόφωνης Απόφασης περί µη συµµετοχής της Ένωσης στην 
Ηµερίδα, δ) της φερόµενης απρόκλητης προσβολής και συκοφάντησης των 
µελών της θεσµικής εκπροσώπησης σε επίπεδο Οµοσπονδίας αλλά και 
γενικότερα, ε) της φερόµενης οικονοµικής ζηµίας που προκλήθηκε στην 
Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ. από την πρόωρη επιστροφή του συνόλου των λαχνών της 
λαχειοφόρου αγοράς, χωρίς αιτιολόγηση, στερώντας πολύτιµους πόρους, οι 
οποίοι θα χρησιµοποιούνταν για την εύρυθµη λειτουργία της Οµοσπονδίας και 
των Ενώσεων, στ) για την φερόµενη µη αντιµετώπιση των προσωπικών 
θεµάτων του προσωπικού υπαγωγής Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. και την ανακατεύθυνση τους 
µέσω οχλήσεως της Οµοσπονδίας, µε αποτέλεσµα την υπερφόρτωση της 
τελευταίας. Στο περιεχόµενο της υπ’ αριθ. 1/2019 Απόφασης του Υµετέρου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου δεν καθορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία για την 
απολογία και την υποβολή της παρούσας έκθεσης απόψεων, όπως καθορίζεται 
στο αρ. 30 παρ. 4 του Καταστατικού της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ. Παρόλο τούτο, 
υποβάλλουµε τις έγγραφες απόψεις πριν την συνεδρίαση του Πειθαρχικού 
Οργάνου της Οµοσπονδίας, αρνούµενοι άπασες τις ανωτέρω αιτιάσεις και 
προβάλλοντες τους κάτωθι ισχυρισµούς:

• Άρνηση του πρώτου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό 
στοιχ. α)

Η συµµετοχή µέλους της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. στην πενταµελή επιτροπή 



διοργάνωσης της Ηµερίδας Θεσσαλονίκης τέθηκε ως θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 19ης 
Νοεµβρίου 2018. Τα µέλη του Δ.Σ. της Ένωσης ανέφεραν προσωπικά 
κωλύµατα και υπηρεσιακούς λόγους, που καθιστούσαν αδύνατη την 
συµµετοχή καθενός εξ αυτών στις εργασίες της οργανωτικής επιτροπής για 
την προετοιµασία της ηµερίδας. Κατά τις ηµέρες που ακολούθησαν της 
συνεδρίασης επιδιώχθηκε η εξεύρεση λύσης του ζητήµατος, ώστε να καταστεί 
δυνατή η συµµετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. στην επιτροπή 
διοργάνωσης της ηµερίδας, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η προσδοκώµενη 

επίτευξη της. Για το λόγο αυτό, την 22α Νοεµβρίου 2018 απεστάλη στην 
Οµοσπονδία η ηλεκτρονική επιστολή µε την οποία ενηµερώναµε για την ως 
άνω βούληση των µελών του Δ.Σ. της Ένωσης.
Η ως άνω επιστολή δεν ανέλυε τους προσωπικούς λόγους που καθιστούσαν 
αδύνατη την συµµετοχή των µελών του Δ.Σ., ενώ από την Οµοσπονδία δεν 
περαιτέρω ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το εν λόγω ζήτηµα. Ενόψει και της 

διατύπωσης του 18ου Θέµατος της µε αριθµό 10/17.11.2018 Απόφασης του 
Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ., όπου δεν εισάγεται υποχρέωση των πρωτοβάθµιων 
ενώσεων για την συµµετοχή στις εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας, καθώς κατά 
τη ρητή διατύπωση του εν λόγω Θέµατος, οι πρωτοβάθµιες ενώσεις 
καλούνται να υποστηρίξουν τις εν λόγω εκδηλώσεις, θεωρήσαµε εύλογα ότι 
κατόπιν της αποστολής της από 22.11.2018 ηλεκτρονικής επιστολής δεν 
απαιτείται η χορήγηση περαιτέρω διευκρινίσεων για την µη συµµετοχή µέλους 
του Δ.Σ. της Ένωσης στην Επιτροπή της διοργάνωσης της Ηµερίδας 
Θεσσαλονίκης.  
Από τη ρητή διατύπωση του αρ. 8 παρ. β’ του Καταστατικού της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ. 
διαπιστώνεται ότι η υποχρέωση εφαρµογής των αποφάσεων των οργάνων της 
Οµοσπονδίας αφορά στις αποφάσεις που έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα. Εν 

προκειµένω, µε την υπ’ αριθ. 10/17.11.2018 Απόφαση του Δ.Σ., θέµα 18ο οι 
πρωτοβάθµιες ενώσεις καλούνται να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις, συνεπώς 

δεν εισάγεται υποχρέωση προς τούτο, ενώ το θέµα 19ο, που καθορίζει τον 
ορισµό εκπροσώπου των ενώσεων συνδέεται άµεσα µε την προηγούµενη 
απόφαση, µε την οποία δεν εισάγεται υποχρέωση των πρωτοβάθµιων 
Ενώσεων. Ενόψει των ανωτέρω, η µη συµµετοχή των µελών του Δ.Σ. της 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ., για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, δεν συνιστά 
παραβίαση της υπό κρίση καταστατικής διάταξης, καθώς δεν παραβιάσαµε την 
υπό κρίση Απόφαση του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας και για το λόγο αυτό 
αιτούµαστε της απαλλαγής της Ένωσης µας από το αποδιδόµενο πειθαρχικό 
παράπτωµα.

• Άρνηση του δεύτερου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό 
στοιχ. β)

Από το περιεχόµενο της διάταξης του αρ. 30Γ παρ. 9 του Ν. 1264/1982 αλλά 
και την αντίστοιχη ρύθµιση του αρ. 3 περ. η’ προκύπτει χωρίς περιθώριο 
αµφισβήτησης ότι οι δραστηριότητες των Πρωτοβάθµιων Ενώσεων 
προβάλλονται µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας και των µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης της Οµοσπονδίας. Εκ της γραµµατικής διατύπωσης του 
κανονιστικού κειµένου διαπιστώνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση αφορά 
αποκλειστικά και µόνο τις δράσεις που σχετίζονται µε την εκπλήρωση του 



καταστατικού σκοπού της Πρωτοβάθµ ιας Ένωσης καθώς και τις 
δραστηριότητες που συνάδουν µε τον ίδιο σκοπό. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει 
ότι δεν εισάγεται η ίδια υποχρέωση για τις ενέργειες που δεν συνδέονται µε 
τις ανωτέρω δράσεις. 
Εν προκειµένω, από την απλή επισκόπηση της υπό κρίση Ανακοίνωσης 
διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ενηµέρωση των µελών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ., µε 
την οποία καθιστούµε γνωστή την αδυναµία συµµετοχής των µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου της ένωσης στην ηµερίδα της Θεσσαλονίκης. 
Συνεπώς, δεν πρόκειται για δράση που αφορά στην προβολή του έργου της 
Ένωσης ή δραστηριότητας που συντείνει προς αυτό, µε αποτέλεσµα να 
θεωρήσουµε ότι η υπό κρίση ανακοίνωση δεν περιλαµβάνεται µεταξύ αυτών 
που υποχρεωτικά δηµοσιεύονται µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της 
Οµοσπονδίας. Η ως άνω εύλογη πεποίθηση ενισχύθηκε εκ του γεγονότος ότι 
και άλλες πρωτοβάθµιες Ενώσεις – µέλη της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ. είχαν στο παρελθόν 
αναρτήσει σε διαδικτυακούς τόπους αντίστοιχες ανακοινώσεις ή πράξεις, χωρίς 
να διέλθουν των διαδικασιών που ορίζονται από το αρ. 3 περ. η’ του 
Καταστατικού. 
Ενόψει των ανωτέρω, διαπιστώνεται αδιαµφισβήτητα ότι ουδέποτε 
παραβιάσαµε την ως άνω ρύθµιση του Καταστατικού και για το λόγο αυτό 
αιτούµαστε της απαλλαγής της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. από το αποδιδόµενο πειθαρχικό 
παράπτωµα.  

• Άρνηση του τρίτου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό στοιχ. 
γ’) 

Το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα αφορά στην φερόµενη παραβίαση 
του αρ. 8 περ. β’ του Καταστατικού, υπό την έποψη ότι από το περιεχόµενο 
της ίδιας ως άνω ανακοίνωσης διατυπώνεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. της 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. που έρχεται σε αντίθεση προς την αντίστοιχη υπ’ αριθ. 

17.11.2018/Θέµα 19ο Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Οµοσπονδίας, σχετικά µε τον καθορισµό εκπροσώπου για την Επιτροπή 
Διοργάνωσης Ηµερίδας Θεσσαλονίκης. Ως ανωτέρω προελέχθη, το υπό κρίση 
Θέµα της Απόφασης συνδέεται άρρηκτα µε την οµόφωνη Απόφαση που 

ελήφθη κατά την ίδια Συνεδρίαση, ως 18ο Θέµα, από το Δ.Σ. της 
Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ., δεδοµένου ότι η Ηµερίδα Θεσσαλονίκης τυγχάνει εκδήλωση που 
διεξήχθη από την Οµοσπονδία. Συνεπώς, η συµµετοχή των πρωτοβάθµιων 
ενώσεων στην Ηµερίδα Θεσσαλονίκης δεν συνιστά υποχρέωση, καθώς οι 
τελευταίες καλούνται να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται µε 
µέριµνα της Π.Ο.ΜΕ.Ν.Σ.  
Ο καθορισµός εκπροσώπου της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. τέθηκε ως θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ένωσης, όπου άπαντα τα µέλη ανέφεραν 
την αδυναµία συµµετοχής στην διοργάνωση της εκδήλωσης, λόγω 
προσωπικών και υπηρεσιακών κωλυµάτων. Η εισαγωγή του εν λόγω θέµατος 
σε ηµερήσια διάταξη Δ.Σ. συνεπάγεται την υποχρεωτική λήψη απόφασης επί 
του ζητήµατος. Η απόφαση ωστόσο που ελήφθη, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, εκδόθηκε για την ως άνω αιτία, ήτοι της αδυναµίας συµµετοχής 
των µελών του Δ.Σ. στην επιτροπή διοργάνωσης της ηµερίδας. Η διατύπωση 
που ακολουθήθηκε στο περιεχόµενο του εγγράφου τυγχάνει γενική, χωρίς να 
διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους καθένα µέλος δεν εδύνατο να 
συµµετάσχει στην εκδήλωση. Εξάλλου, κάτι τέτοιο, ήτοι η έκθεση των 
προσωπικών και υπηρεσιακών κωλυµάτων των µελών δεν θα ήταν σώφρον να 



περιληφθεί στο κείµενο της ανακοίνωσης, πλην όµως όποιο µέλος 
απευθύνθηκε προσωπικά στα µέλη του Δ.Σ. της Ένωσης ενηµερώθηκε 
προσηκόντως. Επιπλέον, στην τελευταία αποστροφή της ίδιας ανακοίνωσης 
πραγµατοποιείται ρητή ενηµέρωση των µελών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. για την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής της Ηµερίδας Θεσσαλονίκης, τον τόπο και τον χρόνο 
πραγµατοποίησης της, ενώ παροτρύνονται τα µέλη της Ένωσης για την 
παρακολούθηση της. 
Εν κατακλείδι, τα σχόλια και οι προσωπικές απόψεις του συνοδεύουν την 
ανακοίνωση, όπως δηµοσιεύθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο δεν υιοθετούνται 
από τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Τούτα αποτελούν συµπεράσµατα του 
δηµοσιογράφου που συνέταξε κάθε κείµενο, χωρίς οποιαδήποτε ανάµειξη των 
µελών του Δ.Σ. της Ένωσης µας.
Ενόψει των ανωτέρω, αρνούµαστε την φερόµενη παράβαση του αρ. 8 περ. β’ 
του Καταστατικού και για το λόγο αυτό αιτούµαστε της απαλλαγής από το 
αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα.

• Άρνηση του τέταρτου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό 
στοιχ. δ’)

Το φερόµενο πειθαρχικό παράπτωµα, της ανάρτησης του Προέδρου της 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης µε περιεχόµενο προσβλητικό και 
απρόκλητα συκοφαντικό προς τα µέλη της θεσµικής εκπροσώπησης σε 
επίπεδο Οµοσπονδίας δεν στοιχειοθετείται σε ρητή διάταξη του Καταστατικού 
ή του Ν. 1264/1982. Η ως άνω ανάρτηση δεν έλαβε χώρα σε επίσηµο µέσο 
της Ένωσης µας, ενώ σε κανένα σηµείο αυτής δεν προκύπτει ότι εκφράζει 
θέση ή επίσηµη άποψη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. 
Σε κάθε περίπτωση, από την ανάγνωση του περιεχοµένου της υπό κρίση 
ανάρτησης δεν κατονοµάζεται οποιοδήποτε µέλος της Οµοσπονδίας ούτε 
στοχοποιείται συγκεκριµένος συνδικαλιστής. Εκ της εν λόγω διατύπωσης δεν 
προκύπτει η σύνδεση του προσωπικού σχολίου µε οποιοδήποτε µέλος της 
Οµοσπονδίας ώστε να επέλθει η αποδιδόµενη προσβολή και απρόκλητη 
συκοφάντηση του. Ενόψει των ανωτέρω, αιτούµαστε της απαλλαγής από το 
αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα. 

• Άρνηση του πέµπτου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό 
στοιχ. ε’)

Το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο δεν συνδέεται µε ρητή 
διάταξη του Καταστατικού, ήτοι την παραβίαση συγκεκριµένου άρθρου του 
κανονιστικού κειµένου εκ της επιστροφής του συνόλου των λαχνών από την 
Ένωση µας, πιθανότατα αναφέρεται στην φερόµενη παραβίαση του αρ. 8 περ. 
β’ του Καταστατικού, υπό την έποψη της φερόµενης µη εφαρµογής της υπ’ 

αριθ. 17.11.2018/Θέµα 3ο Απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της 
Οµοσπονδίας, σχετικά µε την διοργάνωση Πανελλήνιας λαχειοφόρου αγοράς. 
Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την διεξαγωγή της απέστειλε προς την 

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. χίλιους (1.000) λαχνούς, ενώ την 12η Δεκεµβρίου 2018 λάβαµε 
ηλεκτρονική επιστολή, µε διευκρινιστικές οδηγίες. Στο περιεχόµενο της εν 
λόγω επιστολής αναγράφεται ως µέλος της Επιτροπής διεξαγωγής της 
λαχειοφόρου αγοράς, ο κ. Λεµονιάς Απόστολος, ο οποίος δεν περιλαµβάνεται 
µεταξύ των ορισθέντων για την ίδια επιτροπή, στην υπ’ αριθ. 11/17.11.2018 
Απόφαση του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας. Επισηµαίνεται ότι ουδέποτε υπήρξε 
έγγραφη ενηµέρωση µας για την αντικατάσταση µέλους της επιτροπής. 



Εν συνεχεία, λίγες ηµέρες αργότερα απεστάλη δεύτερη ηλεκτρονική επιστολή 
µε διευκρινιστικές οδηγίες, η οποία διαφοροποιείται από την αρχική σχετικά µε 
την καταβολή του αντιτίµου των λαχνών προς την Οµοσπονδία, όπου µε την 
τελευταία οδηγία ενηµερωνόµαστε ότι θα έπρεπε πλέον να αποστείλουµε όλα 
τα χρήµατα εκ των οποίων θα επιστρεφόταν στις ενώσεις µέρος αυτών αλλά 
και ότι τα δώρα που προσφερόταν από την λαχειοφόρο αγορά θα έπρεπε να 
εξασφαλισθούν δηλαδή να αγορασθούν από τις Ενώσεις. Με δεδοµένο ότι η 
Ένωση µας δεν διαθέτει αποθεµατικό, τούτο συνεπάγεται την αγορά των 
προσφερόµενων δώρων ίδιαις δαπάναις των µελών του Δ.Σ. Εν συνεχεία, 
λίγες ηµέρες αργότερα απεστάλη τρίτη ηλεκτρονική επιστολή, µε νέες 
διευκρινίσεις, στις οποίες πλέον αναφέρεται ότι θα πρέπει να ενηµερωθεί η 
Οµοσπονδία για το ακριβές ποσό του εµβάσµατος που θα επιστραφεί και εάν 
έχουν κρατηθεί τα ισόποσα των δώρων, καθώς και ότι οι κληρώσεις από τις 
Πρωτοβάθµιες Ενώσεις θα είχαν πραγµατοποιηθεί µυστικά, πριν την κλήρωση 
της Οµοσπονδίας, χωρίς να ανακοινωθούν πουθενά. 
Οι συχνές διαφοροποιήσεις για τους όρους διεξαγωγής της λαχειοφόρου 
αγοράς, σχετικά µε τον τρόπο και το ύψος των χρηµάτων που έπρεπε να 
επιστραφεί στην Οµοσπονδία, την αγορά των δώρων, αρχικά µε χρήµατα των 
Ενώσεων και εν συνεχεία µε χρήµατα που θα εισπράττονταν από τους 
λαχνούς και την µυστική κλήρωση των δώρων για τους λαχνούς των 
Πρωτοβάθµιων Ενώσεων δηµιούργησε σύγχυση µεταξύ των µελών του Δ.Σ. 
της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. Ειδικότερα, οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις των µελών 
αφορούσαν στο γεγονός ότι επρόκειτο για το ευαίσθητο ζήτηµα της 
διαχείρισης χρηµάτων, που οποιαδήποτε παρατυπία ή ασυνεννοησία 
συνεπάγεται την ευθύνη των µελών της Ένωσης. Για το λόγο αυτό 
προτιµήθηκε η έγκαιρη επιστροφή των λαχνών προς την Οµοσπονδία, 
προκειµένου να διαθέτει ικανό χρόνο στη διάθεση της, ώστε να τους διαθέσει 
περαιτέρω.
Προκειµένου να µην δηµιουργηθούν εντάσεις και έριδες µεταξύ των µελών 
της Επιτροπής και της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. ουδέποτε αναφέραµε τις ανωτέρω 
παρατηρήσεις και επιφυλάξεις των µελών του Δ.Σ. της Ένωσης µας. Ωστόσο, 
προκειµένου να εκπληρώσουµε τις υποδείξεις της Επιτροπής, όπως 
καθορίσθηκαν σε µια από τις ηλεκτρονικές επιστολές, αποστείλαµε προς την 
Οµοσπονδία µια καφετιέρα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως ένα από τα 
δώρα των κληρώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε αντιτεθήκαµε µε την 
απόφαση του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας για την Πανελλήνια λαχειοφόρο αγορά, 
τιθέµενοι στη διάθεση για οποιαδήποτε µελλοντική σχετική πρωτοβουλία, υπό 
την προϋπόθεση της θέσης εξ αρχής ξεκάθαρων οδηγιών και διευκρινίσεων 
σχετικά µε την διεξαγωγή της.  
Ενόψει των ανωτέρω, αιτούµαστε της απαλλαγής από το αποδιδόµενο 
πειθαρχικό παράπτωµα.     

• Άρνηση του έκτου φερόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος (υπό στοιχ. 
στ’).

Στο περιεχόµενο της υπ’ αριθ. 1/18.01.2019 Απόφασης – Πρακτικού του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωµα της µη 
αντιµετώπισης των προσωπικών θεµάτων του προσωπικού υπαγωγής 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. και η ανακατεύθυνση τους για αναζήτηση λύσης µέσω οχλήσεως 
της Οµοσπονδίας, µε αποτέλεσµα την υπερφόρτωση της τελευταίας για 
θέµατα αρµοδιότητας επιπέδου Ένωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. ουδέποτε παραπέµψαµε προς την Οµοσπονδία µέλος µας ή 



οποιονδήποτε συνάδελφο που υπάγεται στο προσωπικό που καλύπτει η 
αρµοδιότητα της Ένωσης. Αντίθετα, καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια 
να εξυπηρετήσουµε και να πληροφορήσουµε άπαντες όσους προσφεύγουν 
προς την Ένωση για τα ζητήµατα που απασχολούν το προσωπικό που 
υπηρετεί σε µονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για το λόγο 
αυτό αιτούµαστε της απαλλαγής από το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα.

ΕΠΕΙΔΗ ενόψει των ανωτέρω διαπιστώνεται χωρίς περιθώριο αµφισβήτησης 
ότι δεν έχουµε υποπέσει στα ως άνω αποδιδόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα.
ΕΠΕΙΔΗ σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ. ουδέποτε 
απασχολήσαµε αρνητικά την Οµοσπονδία, σεβόµενοι πάντοτε της Αποφάσεις 
της, στεκόµενοι αρωγοί στις προσπάθειες της, ήδη από την σύσταση της και 
µέχρι σήµερα ακόµη, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις µας και συµµετέχοντας 
ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις και τα Πανελλήνια Συνέδρια.

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούµεθα να µην επιβληθεί πειθαρχική ποινή 
για τα αποδιδόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2019
Τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.


