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Κύριε Περιφερειάρχη
Σχετικά με την υπ αριθμ 897873/19-11-2020 απόφασής σας για την 
μετακίνηση μου στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Όπως γνωρίζετε είμαι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 
(Πτυχιούχος Μαθηματικός)  με 33 χρόνια υπηρεσίας σε Μονάδες 
Πληροφορικής αρχικά της Νομαρχίας και στην συνέχεια της 
Περιφέρειας Αττικής εκ των οποίων 25 χρόνια σε θέση ευθύνης. 
Από το 1995 υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης  Προϊσταμένου 
Τμήματος και από το 2005 υπηρετώ σε θέση ευθύνης 
Προϊσταμένου Δ/νσης Πληροφορικής, όχι με διαδικασίες 
«ανάθεσης», αλλά μέσα από τις θεσμοθετημένες και σύμφωνα με 
τις νομοθετημένες διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στις 
οργανικές μονάδες του φορέα. 
Παράλληλα συμμετείχα σε πολλά συλλογικά όργανα, επιτροπές και 
ομάδες εργασίας ΠΑ , του Υπ. Εσωτερικών και της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας  για δράσεις  πληροφορικής.

Ιδιαίτερη τιμή για μένα  είναι  η συμμετοχή μου και η ενεργή  δράση 
μου στο Σύλλογο Υπάλληλων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ)  ως  
μέλος του ΔΣ του συλλόγου, θέση την οποία κατέχω με την ψήφο 
των εργαζομένων  επί σειρά ετών αρχικά της Νομαρχίας  και στην 
συνέχεια της Περιφέρειας.

Όλα αυτά τα χρόνια, υπηρέτησα  με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με 
διάθεση προσφοράς και συνεργασίας. 
Συνεισέφερα με όλες μου τις δυνάμεις στον τομέα εισαγωγής των 
νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 
συνεργασία πάντα και  με την συνεισφορά όλων των υπαλλήλων 
της Δ/νσης  οι οποίοι κατέχουν  υψηλό επίπεδο κατάρτισης και 
αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να φτάσουμε από το μηδέν που 
βρισκόταν η πληροφορική αρχικά στην Νομαρχία και μετέπειτα 
στην Περιφέρεια Αττικής στην σημερινή κατάσταση με το 
εκσυγχρονισμό όλων των υπηρεσιών  του φορέα. Eνδεικτικά 
αναφέρω την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών για  500 και 
πλέον αρμοδιότητες.
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Μετά από αυτή την σταδιοδρομία μου και την προσφορά μου,  με 
την υπ αριθμ 897873/19-11-2020 απόφαση σας, μετακινούμαι από 
την θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνολογιών και 
Επικοινωνιών (ΔΤΠΕ) στη θέση  Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, για την «επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και της 
παραγωγικότητας και της ομαλής και  εύρυθμης λειτουργίας  της 
Δ/νσης», όπως αναφέρετε στην σχετική απόφαση μετακίνησής μου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών θεωρώ ότι 
υπάρχουν ήδη ικανά στελέχη που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, που διαθέτουν προηγούμενη γνώση 
και την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία και οι οποίοι όπως 
είναι ευνόητο θα συνέβαλλαν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη 
του στόχου βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου, δεν κατανοώ τους λόγους μετακίνησης μου από την 
Δ/νση ΤΠΕ που τόσα χρόνια υπηρετώ,   στην Δ/νση Μεταφορών 
ώστε  να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση και παραγωγικότητα της 
Δ/νσης  την οποία στην απόφασή σας επικαλείσθε.

Η μετακίνηση μου αυτή  από τη θέση ευθύνης του Προϊστάμενου 
της Δ/νση ΤΠΕ θεωρώ ότι αποτελεί απαξίωση συνολικά του έργου 
της υπηρεσίας, προσβολή  της προσωπικότητα μου ως 
Προϊστάμενο. Επιπρόσθετα η μετακίνησή μου πραγματοποιείται σε 
περίοδο που Δ/νση ΤΠΕ ανταποκρίθηκε πλήρως στις πρωτοφανείς 
και δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, που είχε να 
αντιμετωπίσει για πρώτη φορά   η Δημόσια Διοίκηση 
συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Αττικής.
Επιθυμώ επίσης να σας γνωρίσω ότι βρίσκομαι στο τέλος της 
υπαλληλικής μου σταδιοδρομίας δεδομένου ότι πληρώ τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Κατόπιν αυτών, αιτούμαι την ανάκληση της μετακίνησής μου και 
παρακαλώ να την κάνετε δεκτή καθόσον δεν έχω εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για μετακίνησή μου σε άλλη υπηρεσία ή σε άλλη 
Περιφερειακή Ενότητα (αίτημα για το οποίο θα έπρεπε να τηρηθούν 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα κλπ),  δεν 
έχω  υποβάλει σχετικό αίτημα, δεν έχει ζητηθεί η γνώμη του 
συνδικαλιστικού οργάνου, στο Δ.Σ. του οποίου συμμετέχω καθώς 
επίσης δεν θεωρώ ότι η μετακίνηση μου θα συμβάλει στην εύρυθμη 
λειτουργία  της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής 
Αττικής, για τους λόγους που προανέφερα.

Αθήνα 20/11/2020
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Ο Αιτών
ΗΛΙΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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