ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σύκθσλα κε ην ππ’ αξ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2799/18-11-2021 αίηεκα ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Α΄ (Γ.Δ.Υ.Α.) εηέζε πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην
θάησζη εξώηεκα: «Αλαθνξηθά κε εξγαδόκελν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Α΄ ε νπνία ζέιεη λα
απνζπαζηεί ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Β΄, πνηεο λνκηθέο ελέξγεηεο ζα αθνινπζεζνύλ ώζηε λα
απνξξηθζεί ην αίηεκα ηεο εξγαδνκέλεο σο αβάζηκν, κε ηεθκεξησκέλν θαη
θαηαρξεζηηθό,

δεδνκέλεο θαη ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο

Γ.Δ.Υ.Α. Α΄, θάηη ην νπνίν είρε γλσζηνπνηεζεί ζηελ εξγαδόκελε πξηλ ηελ απνδνρή
ηεο ζέζεο ηεο;»

***

Ι. Εθαξκνζηέν Ννκνζεηηθό Πιαίζην
Σύκθσλα κε ην άρθρο 7 ηνπ ν. 1069/1980, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ
θηλεηηθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηελ παρ.
8 περ. δ’ νξίδεηαη όηη εθόζνλ απνδεηθλύεηαη ζνβαξόο ιόγνο πγείαο, ν νπνίνο πξέπεη
λα ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ηελ αλαγθαηόηεηα γηα απόζπαζε ζε άιιε Γ.Δ.Υ.Α., ηόηε
επηηξέπεηαη ε απόζπαζε ηνπ ππαιιήινπ έπεηηα από απόθαζε ηνπ θνξέα ππνδνρήο
θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο.
Βάζεη ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980: «Επηηξέπεηαη, κεηά από αίηεζε, ε
απόζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., γηα απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξα
ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ, ζπδύγνπ ή ζπκβηνύληνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 4356/2015 (Α΄ 181) ή πξνζώπνπ κε α΄ βαζκό ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αηηνύληα, κε
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Αλ νη ιόγνη πγείαο
αθνξνύλ ζε γνλέα, απαηηείηαη βεβαίωζε από ην αξκόδην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.) πνπ λα πηζηνπνηεί πνζνζηό αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηό
(67%) θαη άλω. Σε θάζε πεξίπηωζε, ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη εηδηθώο αηηηνινγεκέλε
θαη λα πξνθύπηεη αηηηώδεο ζύλδεζκνο ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα απόζπαζε θαη ηωλ ιόγωλ
πγείαο. Απνζπάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη γηα ιόγνπο πγείαο αλαλεώλνληαη κε

απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο γηα κηα ή θαη
πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη γηα όζν ρξόλν εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη ιόγνη πγείαο γηα
ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, νη νπνίνη απνδεηθλύνληαη ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ
παξνύζα.»

ΙΙ. Επί ηνπ εξωηήκαηνο
Από ηελ αλάγλσζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ θαη αηηήζεσλ ηεο αηηνύζαο ππάιιεινπ
πξνθύπηεη απ’ ηελ ηαηξηθή βεβαίσζε-γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Β΄
(«….») όηη ε αηηνύζα πάζρεη από ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαηαζιηπηηθνύ ηύπνπ κε
έληνλε ζσκαηνπνίεζε θαη θξίζεηο παληθνύ ζε αληηδξαζηηθή βάζε θαη ζπζηήζεθε
θαξκαθεπηηθή αγσγή, ςπρνζεξαπεία θαη απνθπγή ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ. Δπ’
απηνύ πξνηάζεθε ε παξακνλή θνληά ζηνπο νηθείνπο ηεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο πγείαο ηεο. Τν έγγξαθν ηνπ Γεκόζηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Β΄
απνηειεί πιήξε απόδεημε ησλ βεβαησζέλησλ ζε απηό βάζεη ησλ αξζξ. 438, 440 θαη
441 ΚΠνιΓ.
Απ’ ηελ γξακκαηηθή εξκελεία ηεο δηαηάμεσο ηνπ αξζξ. 7 παξ. 8 πεξ. δ ηνπ λ.
1069/1980 ζπλάγεηαη όηη ν λνκνζέηεο δε ζέηεη ππνρξέσζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. λα εγθξίλεη
απόζπαζε γηα ιόγνπο πγείαο αιιά δηαθξηηηθή επρέξεηα. Πξνο ηνύην ζπλεγνξεί θαη ε
ρξήζε από ην λνκνζέηε ηνπ ξεκαηηθνύ όξνπ «επηηξέπεηαη».
Σηεξηδόκελν ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, πνπ δηέπεη ην δηθαηηθό καο ζύζηεκα, ζα
πξέπεη ην Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Α΄ λα εμεηάζεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο
ηεο αηηνύζαο ζε αλαινγία κε ηελ ππνζηειέρσζε πνπ πθίζηαηαη ε ήδε
ππνζηειερσκέλε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Α΄. Φσξίο ηε ζύκθσλε γλώκε
ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Α΄ σο θνξέα πξνέιεπζεο ηεο αηηνύζαο δε δύλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνύ. Σπλάγεηαη επιόγσο όηη
βξίζθεηαη ππό ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Α΄ ε απόθαζε ζρεηηθά
κε ην αλ ζα γίλεη δεθηή ή όρη ε απόζπαζε ηεο αηηνύζαο ππαιιήινπ κε γλώκνλα πάληα
ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη κε εηδηθή αηηηνινγία ζηαζκίδνληαο αθελόο ην
πξόβιεκα πγείαο ηεο εξγαδνκέλεο θαη αθεηέξνπ ηελ ππνζηειέρσζε ηεο Δπηρείξεζεο.

Ο γλσκνδνηώλ Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.,
Πάλνο Επγνύξεο

