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 ΠΡΟΣ 
Δήμαρχο Ελευσίνας  
κ. Γεώργιο Αμπατζόγλου 
Χατζηδάκη & Δήμητρος   

Ελευσίνα 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
Όπως ο πίνακας αποδεκτών  
 

Κύριε Δήμαρχε,  
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για τη με αρ. 502/2011 απόφασή σας με την οποία 

μετακινείτε δύο μόνιμους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Γεωπόνων του Δήμου σας στο 
ΚΕΠ 879 (Μαγούλας)!!! 

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 του Ν.3584/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων) η εκδοθείσα απόφαση είναι παράνομη και καταχρηστική 
διότι: 

1. Τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν δεν είναι αυτά του κλάδου για τον 
οποίο προσελήφθηκαν (ΠΕ Γεωπονικού).  

2. Δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η υπηρεσιακή ανάγκη της μετακίνησης, 
καθώς οι υπηρεσίες σας διαθέτουν πληθώρα υπαλλήλων Διοικητικών και 
λοιπών κλάδων με περισσότερο συναφείς εργασίες ή καθήκοντα ή έχοντες 
μεγαλύτερη σχετική εμπειρία με το εν λόγω αντικείμενο.  

3. Δεν προσδιορίζεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης της μετακίνησης 
όπως σαφώς προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις (Ν. 3584/2007 Άρθρο 35 
παρ. 3) οι οποίες καθορίζουν ότι η μέγιστη χρονική διάρκεια της ανάθεσης 
καθηκόντων άλλου κλάδου για λόγους επιτακτικής και επείγουσας 
υπηρεσιακής ανάγκης είναι έως δύο μήνες.  

Επιπλέον θέλουμε να επισημάνουμε ότι στη δύσκολη οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας την περίοδο αυτή, «η γεωργία μπορεί και 
πρέπει να αποτελέσει το βασικό μοχλό ανάπτυξης που θα συνεισφέρει σημαντικά στη 
διέξοδο της χώρας από την κρίση, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων σε αντιστάθμισμα των εισαγόμενων από άλλες χώρες και συμβάλλοντας 
στη μείωση του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών», όπως έχει κατ’ επανάληψη 
τονίσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδης.  

Είναι λοιπόν παράλογο στις συνθήκες αυτές τους καθ΄ ύλη αρμόδιους 
επιστήμονες για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα να τους παροπλίζετε και να 
μετατρέπετε πτυχιούχους ΑΕΙ και Master  σε γραφειοκράτες κατώτερης υπηρεσιακής 
και διοικητικής βαθμίδας, που θα διεκπεραιώνουν διοικητικές υποθέσεις ρουτίνας.  

Θα θέλαμε ακόμη να μας ενημερώσετε για τον αριθμό των υπαλλήλων ΠΕ 
Γεωπόνων και ΤΕ Γεωπονίας που απασχολούνται στο Δήμο σας και σε όλους τους 
υποκείμενους Οργανισμούς του, καθώς και για το είδος της σύμβασης που έχετε 

mailto:geoteeath@otenet.gr


συνάψει μαζί τους, προκειμένου να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του Δήμου σας για 
επιστημονικό προσωπικό αυτού του κλάδου στον τομέα της γεωργίας.  

Κύριε Δήμαρχε, 
Επειδή πιστεύουμε ότι από άγνοια ή παραπλάνηση έγινε η μετακίνηση αυτή, 

παρακαλούμε να ανακαλέσετε το ταχύτερο δυνατό την εν λόγω απόφασή σας και να 
επαναφέρετε τις υπαλλήλους της υπηρεσίας σας Παναγέα Σταυρούλα και Μαλιάτση 
Ασημίνα του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων στην προτέρα υπηρεσιακή τους κατάσταση και 
επιστημονικό αντικείμενο. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
επιφυλάσσεται για περεταίρω ενέργειες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό τη 
διαφύλαξη των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών του. 

 
Για τη Δ.Ε. 

O Πρόεδρος 
 
 

Ιωάννης Χ. Αναγνωστόπουλος 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

κ. Κώστα Σκανδαλίδη 
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα 

2) Α.  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  
      κ. Ηλία Λιακόπουλο  

 Β. Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  
 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα 

3) Α. Αντιδημάρχους του Δήμου Ελευσίνας με αρμοδιότητες Προσωπικού και  
         Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Β. Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 
 Γ. ΚΕΠ Δήμου Ελευσίνας 
 Δ. Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ελευσίνας 

Δήμο Ελευσίνας  
Χατζηδάκη και Δήμητρος, Ελευσίνα Αττικής 

4) Παναγέα Σταυρούλα 
5) Μαλιάτση Ασημίνα 
6) Κ.Υ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
7) Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
8) Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. 
9) Π.Ε.Γ.Δ.Υ. 

Έδρες τους 
 
 


	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
	Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

