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Ζξάθιεην, 13 Ηνπλίνπ 2018 

Αξ.Ξξση. 24/2018 

 

Θέκα: «Ιαηαγγειία ηες Αλαγθαζηηθής Απόζπαζες ζσλαδέιθωλ ζηελ ΤΕΔΔΕ Ηραθιείοσ» 

Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή επαλεξρόκαζηε ζην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 22/2018 έγγξαθό καο, κε ην νπνίν ζέζακε 
νξηζκέλα εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαζηηθή απόζπαζε ησλ νθηώ (8) ππεξεηνύλησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ .Δ.Γ.Γ.Δ. 

Ζξαθιείνπ από ηε Γ.Ν.. Ζξαθιείνπ, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα θαη παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο καο πξνο ηνπο αξκνδίνπο, 

παξακέλνπλ αλαπάληεηα: 

1. Γηαηί δελ αθνινπζήζεθε ε ζπλήζεο δηαδηθαζία ηεο δήισζεο αίηεζεο πξνηίκεζεο γηα απόζπαζε; 

2. Κε πνηα θξηηήξηα επηιέρηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη θαη από πνηνπο; 

3. Γηαηί δελ ιήθζεθε ππόςε ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ; 

4. Γηαηί ε αλάγθε ελίζρπζεο κίαο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα ππνζθάπηεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο άιιεο; 

5. Γηαηί αληίζηνηρα ζπλάδειθνη από ηελ Γ.Ν. πνπ έρνπλ εθδειώζεη πξόζεζε κεηαθίλεζεο πξνο ηελ ΔΓΓΔ Ζξαθιείνπ 
δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί αθόκα θαη ζηε ζέζε ηνπο κεηαθηλνύληαη άιινη πνπ νύηε αίηεζε έθαλαλ, νύηε επηζπκνύλ ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο; 

6. Γηαηί ηέινο δελ ιήθζεθε ππόςε ε ππεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ απνζπαζζέλησλ ζπλαδέιθσλ, θαζώο ην ζύλνιν 

ζρεδόλ ησλ απνζπαζζέλησλ ζπλαδέιθσλ δελ έρεη εκπεηξία ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν; 

Θπκίδνπκε όηη άκεζα ηελ Ρεηάξηε 7 Ηνπλίνπ εζηάιεζαλ έμη κεκνλσκέλεο αηηήζεηο αλάθιεζεο ηεο αληίζηνηρεο 

αλαγθαζηηθήο απόζπαζεο ελώ θαηαηέζεθαλ θαη έμη αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ πνπ επηζπκνύζαλ λα απνζπαζηνύλ ζηελ 
ΔΓΓΔ. Απηό από κόλν ηνπ γελλά εξσηεκαηηθά γηα ην πώο ιήθζεθε ε κε αξ. ΓΓΑΓ Β 1083839 ΔΜ 2018 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ.  
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Ρν εξώηεκα ην νπνίν πξέπεη λα απαληεζεί είλαη αλ ζεσξήζεθε πεξηηηό λα έρεη πξνεγεζεί κία δεκνζηεπκέλε 
πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο προθεηκέλοσ λα θαισθηούλ οη όποηες σπερεζηαθές αλάγθες κε ζσλαδέιθοσς ποσ 

επηζσκούζαλ λα αποζπαζηούλ;   

Γπζηπρώο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί δηαθνξεηηθά ην γεγνλόο όηη κόλν ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε απόζπαζεο έρεη ιεθζεί 

ρσξίο αίηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ελώ ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, ηόζο προεγούκελες όζο θαη επόκελες, ππήξμε 
πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο. Ξνιύ δε πεξηζζόηεξν αλ ιάβνπκε ππόςε όηη κόιηο ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο είραλ ππνβιεζεί αηηήζεηο ελίζρπζεο κε κόληκν πξνζσπηθό ηεο ΔΓΓΔ Ζξαθιείνπ, νη νπνίεο δελ έγηλαλ 

απνδεθηέο παξά ην γεγνλόο όηη νη αηηνύληεο ζπλάδειθνη είραλ εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη 
είραλ ππεξεηήζεη ζε ππεξεζίεο δίσμεο ζην παξειζόλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππό απόζπαζε ζπλαδέιθσλ ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν 
ηνλίδνπκε όηη ην άξζξν 68 ηνπ λ.3528/07, ην νπνίν επηθαιείηαη ν Γηνηθεηήο ηεο ΑΑΓΔ ζηελ απόθαζε απόζπαζεο κε 

αξηζκό (2), όπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην Άξζξν 12 ηνπ λ.4440/16 πξνβιέπεη όηη: «Ζ απόζπαζε, ήηνη ε 
απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη ε νξγαληθή ζέζε 

πνπ θαηέρεη θαη ε αλάζεζε ζε απηόλ θαζεθόλησλ ζε άιιε ππεξεζία, δηελεξγείηαη γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα, θαη αθνξά ηελ άζθεζε θαζεθόλησλ θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν ν 

ππάιιεινο δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα.» 

Δπηπξόζζεηα ζαο γλσξίδνπκε όηη κεηαμύ ησλ νθηώ (8) ζπλαδέιθσλ πνπ απνζπώληαη έρεηε ζπκπεξηιάβεη ηνλ 

αληηπξόεδξν θαη ηνλ ηακία ηνπ ζπιιόγνπ καο. Ρν γεγνλόο απηό έξρεηαη λα θαηαδείμεη ότη κόλο ηο ζσλδηθαιηζηηθά 
αιιά θαη ηο λοκηθά απαράδεθηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απόθαζεο θαζώο δελ έρεηε ιάβεη ππόςε ζαο νύηε ην Λ. 

1264/82 θαη εηδηθόηεξα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 14 πεξί ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ θαη πξνζηαζίαο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο.  

Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ εκεξώλ πνπ κεζνιάβεζαλ θαη κέρξη ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο ηόζν ε αξκόδηα 
πξντζηακέλε όζν θαη ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνύ αξλήζεθαλ λα ζπλνκηιήζνπλ ηόζν κε ην δηεπζπληή ηεο Γ.Ν.. 

Ζξαθιείνπ όζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνύζαλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα θξηηήξηα απόζπαζήο ηνπο 

επηθαινύκελνη θόξην εξγαζίαο.  

Απηή ε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηεο δηεύζπλζεο πξνζσπηθνύ γηα όζο ζσλετίδεηαη καο αθήλεη πιένλ κία κόλν 
δπλαηόηεηα. Λα ζηεξίμνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην δίθαην αγώλα ηνπο γηα αθύξσζε ηεο απαξάδεθηεο απόθαζεο 

απόζπαζήο ηνπο κε θάζε κέζν.  

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, απαηηούκε ηελ άκεζε αθύρωζε ηες παραπάλω απόθαζες, δεηνύκε δε λα 

γίλεη πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ζηειέρσζε ηεο ΔΓΓΔ Ζξαθιείνπ θαη νη νπνίεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο λα 
θαιπθζνύλ κόλο από αηηούληες ζσλαδέιθοσς. Δπαλαιακβάλνπκε απηνλόεηα ηελ αληίζεζή καο ηόζν ζηελ 

παξνύζα όζν θαη ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή κεηαθίλεζε ζπλαδέιθσλ ρσξίο πξνεγνύκελε αίηεζε ηνπο θαη ρσξίο ηελ 

ρξήζε αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ κεηαθίλεζεο. 

Εεηνύκε, ηέινο ηελ άκεζε πξόζιεςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ επηηαθηηθώλ 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θιάδνπ. Κόλν έηζη ζα ζηακαηήζεη ν «θαληβαιηζκόο» αλάκεζα ζηηο 

ππεξεζίεο κε απνθιεηζηηθό ζύκα ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Ν αγώλαο ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ ηειηθή δηθαίσζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

 
Γηα ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ σιιόγοσ 
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