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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 4-5- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 396–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηην δσναηόηηηα και
ηη διαδικαζία μεηακίνηζης ζε άλλη θέζη, ηριών (3) σπαλλήλων ηης.
Στεη. : Το με αριθμό πρωη. 468/2007 έγγραθο ηης Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/238-1980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον 5 – Αρμοδιόηηηες Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και Προέδροσ ασηού.

1. Το Δηοηθεηηθόλ Σσκβούιηολ δηοηθεί ηελ επητείρεζηλ θαη δηατεηρίδεηαη ηελ
περηοσζίαλ θαη ηοσς πόροσς ηαύηες, αποθαζίδεη δε επί παληό0ς αθορώληος ηελ
επητείρεζηλ ζέκαηος, πιελ ηφλ περηπηώζεφλ θαζ΄ ας άιιφς ορίδεηαη ελ ηφ παρόληη
λόκφ.
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2.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον 7 - Οργανιζμός Εζωηερικής Υπηρεζίας ηης Επιτειρήζεως Προζωπικόν.
1. Δη` Οργαληζκού Εζφηερηθής Υπερεζίας ζσληαζζοκέλολ δη` αποθάζεφς ηοσ
Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ηες επητεηρήζεφς, εγθρηλοκέλες σπό ηοσ Υποσργού
Εζφηερηθώλ κεηά γλώκελ ηφλ οηθείφλ Δεκοηηθώλ ή Κοηλοηηθώλ Σσκβοσιίφλ,
θαζορίδεηαη ε οργάλφζης, ε ζύλζεζης θαη ε αρκοδηόηες ηφλ σπερεζηώλ, ο αρηζκός ηφλ
ζέζεφλ ηοσ πάζες θύζεφς προζφπηθού αλαιόγφς προς ηας αλάγθας ηες επητεηρήζεφς, ή
θαηά κηζζοιογηθά θιηκάθηα θαηαλοκή ηφλ ζέζεφλ ηοσ προζφπηθού θαζ` οκάδας
εηδηθοηήηφλ θαη αλαιόγφς ηες βαζκίδος εθπαηδεύζεφς, αη αποδοταί, φς θαη ο ηρόπος
προζιήυεφς θαη αποιύζεφς θαη ηο αρκόδηολ προς ηούηο όργαλολ.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, δεηά λα
ελεκεξσζεί γηα ηε δπλαηόηεηα, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο
ηεο, ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα :
α.- Σνλ …. ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη από ηε ζέζε ηνπ εξγάηε
θαζαξηζκνύ ζηε ζέζε ηνπ κεραληθνύ ζπληεξεηή.
β.- Σνλ …. ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη από ηε ζέζε ηνπ
πδξνλνκέα ζηε ζέζε ηνπ ηερλίηε ύδξεπζεο.
γ.- Σνλ ….. ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη από ηε ζέζε ηνπ εξγάηε
απνρέηεπζεο ζηε ζέζε ηνπ ηερλίηε απνρέηεπζεο.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Σν δηεπζπληηθό δηθαίσκα ηνπ εξγνδόηε πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ην
δηθαίσκά ηνπ λα κεηαζέζεη ην κηζζσηό ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο, εθόζνλ δελ
πεξηνξίδεηαη από εηδηθή δηάηαμε λόκνπ, ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ή ηελ
αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο. Απηή (ε κεηάζεζε-κεηαθίλεζε) είλαη επηηξεπηή,
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ζηα πιαίζηα ηνπ δηεπζπληηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ εξγνδόηε θαη εθόζνλ
δηθαηνινγείηαη από ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή από άιινπο εηδηθνύο
ιόγνπο, όπσο ι.ρ. αζζέλεηαο ή δηελέμεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιπ.
Πάλησο, ζηελ πεξίπησζε απηή ε κεηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη
θαιόπηζηα θαη λα κελ επέξρεηαη ππνβηβαζκόο ηνπ κηζζσηνύ ή κείσζε ησλ
απνδνρώλ ηνπ, άιισο ε κεηαθίλεζε απηή αζθείηαη θαηαρξεζηηθά.
Ελ πξνθεηκέλσ, ε Δ.Ε.Τ.Α. κπνξεί λα πξνβεί ζηε κεηαθίλεζε ησλ
ηξηώλ ππαιιήισλ ηεο, ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξαπάλσ έγγξαθό ηεο, αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :
α.- Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ζα ιάβεη απόθαζε,
δπλάκεη ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζζεί ε κεηαθίλεζε ησλ ηξηώλ ππαιιήισλ
ηεο

ζηηο

λέεο

ζέζεηο

εξγαζίαο,

ζα

είλαη

πιήξσο

αηηηνινγεκέλε,

αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα όηη ηελ κεηαθίλεζε απηή, ηελ επηβάιινπλ
ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (ι.ρ. έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζηηο
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο), όηη ε θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ απηώλ γίλεηαη ζε
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εξγαζίαο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Οξγαληζκό
Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ζα πξνβιέπεηαη ε θαηάηαμή ηνπο ζην
αληίζηνηρν κηζζνινγηθό θιηκάθην, όπσο επίζεο ζα πξνβιέπνληαη θαη νη
ακνηβέο ηνπο ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα

πξέπεη λα είλαη

αλώηεξεο ηεο πξνγελέζηεξεο.
Η δε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ απηώλ ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζα πξέπεη λα γίλεη εθόζνλ νη κηζζσηνί απηνί πιεξνύλ ηα ηππηθά πξνζόληα
θάιπςεο ησλ ζέζεσλ απηώλ, ι.ρ. ν…. , ν νπνίνο δηνξίζζεθε ζην Δήκν κε
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ πδξνλνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηάρζεθε ζηε Δ.Ε.Τ.Α.,
ε νπνία ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη ζηε ζέζε ηνπ ηερλίηε ύδξεπζεο,
έρεη πηπρίν, εθόζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ άζθεζε ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηερλίηε
ύδξεπζεο.
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β.- Μεηά ηε ιήςε ηεο σο άλσ απόθαζεο εθ κέξνπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, νη ελ ιόγσ εξγαδόκελνη πνπ ζα κεηαθηλεζνύλ
ζηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ ην ζρεηηθό έγγξαθν,
ην νπνίν ζα έρεη σο πεξηερόκελν ηελ απνδνρή ηνπο ζηελ πξνζθνξά
εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο λέεο εηδηθόηεηέο ηνπο.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

