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Κύριε Περιφερειάρχη, 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 831327/29.10.20 απόφασης σας που αφορά τη μετακίνηση μου στη Διεύθυνση Λαϊκών 

Αγορών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΚΤ Αθηνών, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Είμαι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ (Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης & 

Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ) με 15 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο πεδίο των αγορανομικών 

ελέγχων καθώς και με 6 αναγνωρισμένα έτη στον ιδιωτικό τομέα, ως διοικητικός υπάλληλος (συνολικά 21 έτη 

εργασίας στο βαθμό). 

Τον Ιούνιο του 2006 διορίστηκα στην τότε Νομαρχία Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ και τοποθετήθηκα στη Διεύθυνση 

Εμπορίου & Τουρισμού, μετέπειτα Διεύθυνση Ανάπτυξης στο τμήμα Εμπορίου της ΠΕΚΤ Αθηνών.  

Στον φορέα μας παρείχα από την αρχή  του διορισμού μου συνεχώς τις υπηρεσίες μου με υψηλό αίσθημα ευθύνης, 

με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, όντας σε μια Διεύθυνση που ασχολείται με την προστασία των 

καταναλωτών με διενεργούμενους ελέγχους που πάντα είχαν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. 



 Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου ελεγκτικού μας έργου αναγνωρίστηκε και με 

συγχαρητήρια επιστολή που απεστάλη στην Υπηρεσία μας από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. 

Παράλληλα με το ελεγκτικό μου έργο συμμετείχα σε συλλογικά όργανα, επιτροπές με επιτυχημένο καθ΄ ομολογία 

έργο π.χ. Γραμματέας στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων (ΕΔΕΜ επί 8ετία), Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (7 παραγωγικών Διευθύνσεων για ένα έτος), Μέλος της Επιτροπής Καταγραφής 

και Αποτίμησης ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες Μάνδρας, πυρκαγιές Υμηττού) κα. 

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, σε τρείς συνεχόμενες θητείες. Επίσης αδιάλειπτα συμμετέχω ως 

εκλεγμένος σύνεδρος του ΣΥΠΑ στην ΟΣΥΑΠΕ, ως μέλος της Τοπικής Διοικούσας Αθηνών, ενώ στην παρούσα θητεία 

συμμετέχω ως μέλος στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ του Ν. 3850/10). Επίσης σας 

αναφέρω ότι η παράταξη με την οποία συμμετείχα στις τελευταίες εκλογές των ΥΣ και ΣΕΠ με όρισε λόγω σειράς 

εκλογής, αιρετό μέλος ΣΕΠ (θέση αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων η οποία καταργήθηκε πρόσφατα με 

τροπολογία). 

Μόλις μου κοινοποιήθηκε η απόφαση μετακίνησης μου, αναζήτησα κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με την διοικητική 

ιεραρχία της Περιφερείας Αττικής όλο το προγενέστερο διάστημα έως σήμερα  προκειμένου να ενημερωθώ για 

τους λόγους της μετακίνησης μου και να εκφράσω δια ζώσης την κατηγορηματική αντίθεση μου για αυτήν, με 

επιχειρήματα. Από αυτές συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι κύριος λόγος της μετακίνησης μου ήταν η παρερμηνεία 

θέματος που αφορούσε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέλους της οικογενείας μου, από τη Διεύθυνση που 

υπηρετούσα επί 15 συναπτά  έτη. Και αυτό διότι διεκδίκησα την εφαρμογή της προτεινόμενης από τη Διεύθυνση 

Προσωπικού εξ΄ αποστάσεως εργασία, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία διότι διακυβεύονταν θέμα δημόσιας 

υγείας στον χώρο εργασίας μου. Για το εν λόγω θέμα υπάρχει σχετική αλληλογραφία. 

Επίσης κάνοντας επίκληση της γνωστής και σε εσάς, νομοθεσίας περί προστασίας της συνδικαλιστικής ελευθερίας 

και δράσης (όπως το άρθρο 23§1 του Συντάγματος, ο Ν. 1264/82 άρθρα 14 και 15, οι ΔΣΕ 87/1948, 98/1949, 

135/1971, το άρθρο 11Ι της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου της 04.11.1950 κ.α.), 

προστασίας της οποίας τυγχάνουν τα εκλεγμένα μέλη ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, σημειώνω ότι ως μέλος 

του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και ως μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των 

εργαζομένων (άρθρο 7§9 Ν. 3850/10) τεκμαίρεται ότι θα έπρεπε για την εν λόγω μετακίνηση να ζητηθεί η γνώμη 

μου ή η γνώμη των Συλλογικών Οργάνων στα οποία ανήκω. Σημειώνοντας ότι δεν έχω υποβάλει σχετικό αίτημα 

μετακίνησης, δεν έχει ζητηθεί η γνώμη του συνδικαλιστικού οργάνου στο Δ.Σ. ή της Επιτροπής, στα οποία 

συμμετέχω, δεν επιθυμώ τη μετακίνηση μου στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών για τους ως άνω λόγους αλλά και για 

αντικειμενικούς άλλους λόγους (π.χ. συμμετοχή μέλους της οικογενείας μου, το οποίο συνοδεύω, σε αθλητικές 

διοργανώσεις τα Σαββατοκύριακα).  

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαι την ανάκληση της προαναφερόμενης απόφασης μετακίνησης μου, θεωρώντας ότι 

παραμένοντας στο πεδίο των αγορανομικών ελέγχων, με την πολυετή και καθ΄ ομολογία επιτυχημένη μου 

παρουσία, θα συνεισφέρω αποτελεσματικότερα δίνοντας προστιθέμενη αξία ως ο εμπειρότερος αγορανομικός 

ελεγκτής στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα τώρα που οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την προστασία 

του πολίτη και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

 

       -Ο Αιτών- 

 

           Πνακάς  Χαράλαμπος 


