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Θέμα: Αίτηση θεραπείας της υπ’αριθμ 897853/19-11-2020 απόφασης μετακίνησής
μου.

κ. Περιφερειάρχα, 

Παραλαμβάνω με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου την υπ’αριθμ 897853 / 19-11-
2020 Απόφασή σας  στην οποία υπάρχουν λόγοι ακυρότητας διότι: 

1) Όπως γνωρίζετε κατέχω θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου από το
2008,  μετά  από  διαδικασίες  επιλογής  (κρίσεις  ΥΣ)  και  είμαι  μέλος  του  Δ.Σ  του  Συλλόγου
Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών
Περιφερειών  Ελλάδας,  την  σύμφωνη  γνώμη  των  οποίων  οφείλετε  να  μνημονεύετε  στην
Απόφασή σας. 

2) Στα υπ’ αριθμ 6 και 7 σχ. της αναφερόμενης Απόφασης αναφέρονται ως λόγοι μετακίνησής
μου  «η  στάθμιση  των  υφιστάμενων  υπηρεσιακών  αναγκών  με  σκοπό  την   επίτευξη  της
βέλτιστης απόδοσης και παραγωγικότητας της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών» ως και «την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δ.Υ.Ε
Π.Υ  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών».

3) Δεν έχω υποβάλει αίτημα μετακίνησής μου, ούτε ρωτήθηκα σχετικά. 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω δεν αναφέρετε σχετική εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας
κ. Μεγάλου Άννας η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια να εισηγηθεί σχετικά. 

Το αίολο των παραπάνω λόγων τεκμηριώνεται επίσης με το γεγονός ότι και στην  υπ’αριθμ
897775/19-11-2020 Απόφαση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Ε.Π.Υ ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών  τον  οποίο  μετακινείτε  στην  Δ.Υ.Ε.Π.Υ  Περιφερειακής  Ενότητας  Ν.Τ.  στην  οποία
προΐσταμαι, αναφέρονται ακριβώς οι ίδιοι λόγοι μετακίνησης του με την ίδια διατύπωση. 

κ Περιφερειάρχα, 



Από το 2011 που προΐσταμαι στην Δ.Υ.Ε.Π.Υ Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών
ουδέποτε έγιναν καταγγελίες – αναφορές  από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, επιχειρηματίες και
πολίτες  οι  οποίες  να  τεκμηριώνουν  λόγους  μετακίνησής  μου,  αντιθέτως  έχουν  κατατεθεί
ευχαριστήριες  επιστολές πολιτών αναγνωρίζοντας και  τιμώντας το έργο της Υπηρεσίας στην
οποία  προΐσταμαι.  Παρόμοιες  επιστολές,  μου  έχουν  κοινοποιηθεί  και  στο  παρελθόν  στις
υπηρεσίες στις οποίες εργάστηκα σε θέσεις ευθύνης αλλά και ως Επόπτης Δημόσιας Υγείας. 

Θεωρώ ότι οι λόγοι μετακίνησής μου είναι τιμωρητικοί και συνθέτουν την συνδικαλιστική μου
δίωξη:

I. Για  την  ευσυνειδησία  την  οποία  επέδειξα  στη  θέση  του  Προέδρου  της  Τριμελούς
Επιτροπής  παραλαβής  υλικών  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς  του  κορωνοϊού
COVID-19 στην οποία με τοποθέτησε  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με
την  σχετική  της   Απόφαση.  Ως  πρόεδρος  αυτής  προάσπισα  τα  συμφέροντα  της
Περιφέρειας Αττικής και το δημόσιο συμφέρον ως είχα καθήκον, ελέγχοντας με αυστηρά
υπηρεσιακά κριτήρια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο των προϊόντων καθώς και τη διάθεση αυτών. Γνωρίζετε:
α) Ότι με πρωτοβουλία μου επεστράφησαν 3000 φόρμες προστασίας από τον κορωνοϊό
αξίας 30 ευρώ εκάστη διότι η σύμβαση ανέφερε προμήθεια φορμών πολλαπλών χρήσεων
και ο  προμηθευτής είχε παραδώσει φόρμες μίας χρήσης γεγονός που πιστοποίησε και η   
δευτεροβάθμια επιτροπή που συγκρότησε η Οικονομική Επιτροπή.  
β) Στην προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και εσάς προσωπικά για την αντιμετώπιση
της  πανδημίας   προσπαθώντας  να  συμβάλλω  με  τις  γνώσεις  μου  σ’  αυτήν  την
προσπάθεια ήλεγξα ως όφειλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αντισηπτικών που μας
διέθεσε ο προμηθευτής τον Μάρτιο του 2020 κάνοντας σχετική αλληλογραφία με τον
Ε.Ο.Φ , οι γνωμοδοτήσεις του οποίου σας είναι γνωστές. 
Εξάλλου για τις παραπάνω ενέργειες τις οποίες εκτιμώ ότι είχατε γνώση, απευθυνθήκατε
σε  μένα  σε  σύσκεψη  Διευθυντών,  όπου  υπερασπιζόμουν  τα  δίκαια  αιτήματα  της
προκηρυγμένης  αποχής  των  Εποπτών  Δημόσιας  Υγείας,  παρουσία   του  Εκτελεστικού
Γραμματέα κ. Σελίμη, της Γενικής Δ/ντριας κ. Μεγάλου και Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Δ.Υ.Ε.Π.Υ με έντονο υποτιμητικό και απειλητικό  ύφος ρωτώντας ποιος είναι ο Ντόντος...
και σχολιάζοντας πως «εσύ είσαι.... που κάνεις τον συνδικαλιστή όλη μέρα...».

II. Γιατί  στήριξα  και  συνέβαλα  στην  διεκδίκηση  των  αιτημάτων  των  Εποπτών  Δημόσιας
Υγείας,  αιτημάτων, που σχετίζονται  με την χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων,
προκειμένου να εκτελούν τις αρμοδιότητες, που έχουν ιδιαίτερα τον δύσκολο καιρό της
πανδημίας.

III. Πλέον των ανωτέρω, η Απόφασής σας εκτιμώ ότι έχει σχέση με τη συνδικαλιστική μου
δράση ως μέλους του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ τις δράσεις και τις ανακοινώσεις του οποίου παρότι
ομόφωνες, πολλές φορές έχετε στοχοποιήσει με ανακοινώσεις και δελτία τύπου σας.

IV. Γιατί θέλετε να απαξιώσετε επιλογές προηγούμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, την ίδια
ώρα μάλιστα που δεν προχωράτε σε διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής των θέσεων



ευθύνης και  προωθείτε προσωπικές σας επιλογές, χωρίς  την τήρηση θεσμοθετημένων
διαδικασιών,  διαδικασίες  τις  οποίες  πολλάκις  σύσσωμα τα  συνδικαλιστικά όργανα  στα
οποία μετέχω (ΣΥΠΑ & ΟΣΥΑΠΕ) έχουν καταγγείλει με διάφορες μορφές.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης όπως ανακαλέσετε
την παραπάνω Απόφασή σας διότι η αμοιβαία μετακίνηση μου με τον συνάδελφο κ. Γιάνναρη
δεν  πρόκειται  να  δώσει  προστιθέμενη  αξία  στις  υπηρεσίες  μας  λαμβάνοντας  υπ’οψη  ότι  ο
συνάδελφος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τον Γενάρη του 2021, όπως δημόσια έχει δηλώσει
παρουσία του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Σελίμη. 

20-11-2020

   Με Εκτίμηση

Ντόντος Παναγιώτης 

 


