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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά µε όσα αναφέρονται στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης για την υπόθεση παύσης µου από τα καθήκοντά µου
ως Τοποτηρητή της Μουφτείας Διδυµοτείχου, επιθυµώ να γνωστοποιηθούν
τα κάτωθι:
Είναι ευρέως γνωστό ότι στη θέση του Τοποτηρητή διορίστηκα το έτος
1986 και έκτοτε ασκούσα τα καθήκοντά µου µε πλήρη συνέπεια, επιµέλεια
και αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία. Την 22/12/2016 µου
επιδόθηκε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Μακεδονίας και Θράκης, µε την οποία µου γνωστοποιήθηκε η παύση µου
από τα καθήκοντά µου. Κατόπιν, άσκησα αίτηση ακύρωσης και αναστολής
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της πράξης παύσης
µου. Επί των αιτήσεών µου, εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Β’ Ακυρωτικού
Τµήµατος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης προσωρινή διαταγή, µε
την οποία διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης
µέχρι να επιληφθεί της αίτησης αναστολής το Συµβούλιο της Επικρατείας,
στο οποίο παρέπεµψε την υπόθεση. Στη συνέχεια, η Διοίκηση κατέθεσε
αίτηση ανάκλησης της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής, η οποία
ωστόσο απορρίφθηκε.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας παρέπεµψε την αίτηση
ακύρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
οποία εκκρεµεί προς εκδίκαση. Επίσης εκκρεµεί προς εκδίκαση η αίτηση
αναστολής ενώπιον της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
οποία αναµένεται να λάβει χώρα το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Μέχρι και σήµερα, η Διοίκηση αρνείται να συµµορφωθεί µε την
Προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, µε
αποτέλεσµα να αναγκαστώ να προβώ την 09/02/2017 σε επίδοση
εξώδικης
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Με εκτίµηση,
Ο Τοποτηρητής Μουφτείας Διδυµοτείχου
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