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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 19-6- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 402 –
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δπώτημα τηρ Γ.Δ.Υ.Α. σσετικά με την παπαμονή

ςπαλλήλος τηρ επισείπησηρ μετά τη μετάταξή τηρ.
Σσετ. : Το με απιθμό ππωτ. 217/8-5-2009 έγγπαυο τηρ Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηελ παξαθάησ δηάηαμε :
Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-8-1980),
«Πεξί

θηλήηξσλ

δηα

ηελ

ίδξπζηλ

Επηρεηξήζεσλ

Τδξεύζεσο

θαη

Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον 7 - Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως Προσωπικόν.
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
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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, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Η ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ε νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο
ζηελ επηρείξεζε κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Σακία, κε αίηεζή ηεο, δεηά ηε
κεηάηαμή ηεο από ηελ εηδηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθνύ-ινγηζηηθνύ ππαιιήινπ
(ΔΕ), ζηελ εηδηθόηεηα ηεο δηνηθεηηθνύ-ινγηζηηθνύ ππαιιήινπ (ΣΕ), θαζόζνλ
απέθηεζε ην πηπρίν ηνπ Σ.Ε..Ι., έλα ρξόλν κεηά ηελ πξόζιεςή ηεο θαη δε
ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο 2003.
ύκθσλα δε κε ηνλ Ο.Ε.Τ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ηεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
ηεο κεηάηαμεο από δηνηθεηηθόο-ινγηζηηθόο ππάιιεινο (ΔΕ), ζε δηνηθεηηθόοινγηζηηθόο ππάιιεινο (ΣΕ), θαηόπηλ αίηεζεο ηεο ππαιιήινπ πξνο ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη απνδνρήο ηεο αίηεζεο απηήο από ην Δηνηθεηηθό
πκβνύιην.
Μεηά ηα παξαπάλσ, ην εξώηεκα πνπ ζέηεη ε Δ.Ε.Τ..Α είλαη εάλ
κπνξεί ε ππάιιεινο απηή, κεηά ηε κεηάηαμή ηεο, λα παξακείλεη ζην
Σακείν ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηεο κε ηελ ίδηα
εηδηθόηεηα;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνεθηεζείζα δηάηαμε, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
ύκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Οξγαληζκνύ
Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., είλαη δπλαηή ε κεηάηαμε ελόο
ππαιιήινπ ηεο επηρείξεζεο, εθόζνλ πξνεγεζεί ζρεηηθό αίηεκα πξνο
ηνύην, απεπζπλόκελν πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο θαη
ζπλαθόινπζα έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο από απηό, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ
λα θάλεη απνδεθηό ην αίηεκα ηεο ππαιιήινπ.
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πλεπώο, κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά είλαη, θαηαξρήλ, δπλαηή ε
κεηάηαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππαιιήινπ από

δηνηθεηηθόο-ινγηζηηθόο

ππάιιεινο (ΔΕ), ζε δηνηθεηηθόο-ινγηζηηθόο ππάιιεινο (ΣΕ).
Πιελ όκσο, εθόζνλ γίλεη δεθηό ην αίηεκα απηό ηεο ππαιιήινπ θαη ε
κεηαθνξά

ηεο

ζην

ηκήκα

ηνπ

ινγηζηεξίνπ

ηεο

επηρείξεζεο,

ζα

δεκηνπξγεζεί κεγάιν πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζόζνλ ε ζέζε κε
ηελ νπνία παξείρε ηελ εξγαζία ηεο ε ππάιιεινο απηή ζα βξίζθεηαη ελ
ρεξεία.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνύ, έρσ ηελ γλώκε όηη ε
ζπγθεθξηκέλε ππάιιεινο, κεηά ηελ κεηάηαμή ηεο, κπνξεί λα ζπλερίδεη λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Σακία, αξθεί λα
ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε, απεπζπλόκελε πξνο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν ζα έρεη απηνιεμεί ην αθόινπζν πεξηερόκελν,
ήηνη :
«Δπλάκεη ηεο κε αξηζκό ……
πκβνπιίνπ

ηεο

Δ.Ε.Τ.Α.

/2009 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ

κεηαηάρζεθα

από

δηνηθεηηθόο-ινγηζηηθόο

ππάιιεινο (ΔΕ), ζε δηνηθεηηθόο-ινγηζηηθόο ππάιιεινο (ΣΕ). Καηά ην
ρξόλν πξηλ ηε κεηάηαμή κνπ εξγαδόκνπλ κε ηε

εηδηθόηεηα ηεο Σακία.

ήκεξα, κε ηελ παξνύζα δειώλσ όηη, παξά ηελ παξαπάλσ κεηάηαμή κνπ,
δέρνκαη λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ πξνο ηελ επηρείξεζε κε ηελ ίδηα
εηδηθόηεηα, πξηλ ηε κεηάηαμή κνπ, δειαδή ηεο Σακία θαη ζα ζπλερίδσ λα
παξέρσ ηελ εξγαζία κνπ κ’ απηή ηελ εηδηθόηεηα κέρξη ζηηο ………….. ή γηα
αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα».

Ο νομικόρ σύμβοςλορ τηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

