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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Εξωηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
Υθίζηαηαη ππνρξέωζε ηεο Δ.Ε.Υ.Α. γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο
εμεηάζεωλ δεύηεξνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ηνπ Ειιεληθνύ
Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ ζε ππάιιειν ηεο Δ.Ε.Υ.Α., πνπ ακείβεηαη κε
ηελ ζπιινγηθή ζύκβαζε ηωλ κεραληθώλ θαη δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο
θνηηεηηθήο άδεηαο γηα ην πξώην κεηαπηπρηαθό δίπιωκα;
Η απάληεζή κνπ επί ηνπ αλωηέξω εξωηήκαηνο έρεη ωο εμήο:
Ιαζ΄ όζνλ ν ελ ιόγω ππάιιεινο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ππάγεηαη ζηελ Εζληθή
Ιιαδηθή Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο
κειεηεηηθέο θαη εξγνιεπηηθέο ηερληθέο επηρεηξήζεηο όιεο ηεο ρώξαο,
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θιαδηθήο ζύκβαζεο γηα
ηηο άδεηεο.
Σπγθεθξηκέλα, ζύκθωλα κε ην άξζξ. 1 παξ. 10 ηνπ Ιεθαιαίνπ Ζ’
(Θεζκηθέο ξπζκίζεηο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ), «ε άδεηα ζπκκεηνρήο ζε
εμεηάζεηο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν. 1346/1983, όπωο έρεη
δηακνξθωζεί κε ην άξζξ. 7 ηεο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ηεο 12.4.1996 ρνξεγείηαη θαη
ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο πνπ έρνπλ ππεξβεί ην 28ν έηνο
ηεο ειηθίαο, αιιά κόλνλ γηα ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ,
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πνπ θάζε θνξά παξαθνινπζεί ν εξγαδόκελνο, πξνζαπμεκέλε θαηά δύν
έηε, αλεμάξηεηα αλ νη ζπνπδέο δηαλύζεθαλ ζπλερώο ή δηαθεθνκκέλα.»
Πεξαηηέξω, ην άξζξ. 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 1346/1983, νξίδεη όηη: «εξγαδόκελνη
πνπ είλαη καζεηέο ή ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδωλ
νπνηνπδήπνηε ηύπνπ θαη νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ηνπ Δεκνζίνπ ή
επνπηεπόκελωλ από ην Δεκόζην κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξώζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο, δηθαηνύληαη θαη’ έηνο πξόζζεηε
άδεηα δεθαηεζζάξωλ (14) εξγαζίκωλ εκεξώλ ρωξίο απνδνρέο από ηνλ
εξγνδόηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. Η άδεηα απηή
ρνξεγείηαη ζε ζπλερείο εκέξεο ή ηκεκαηηθά.» Με ην άξζξ. 7 ηεο
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996, ε άδεηα απηή απμήζεθε ζε ηξηάληα (30) εκέξεο.

Εμ άιινπ, από ην άξζξ. 2 παξ. 5 ηνπ ίδηνπ λόκνπ (Ν. 1346/1983),
πξνθύπηεη όηη: «ε εηδηθή άδεηα εμεηάζεωλ πνπ πξνβιέπεηαη από ην Π.Δ.
561/1980 «πεξί ρνξεγήζεωο αδείαο εηο ηνπο πθ’ νηαλδήπνηε ζρέζηλ
ππεξεηνύληαο εηο ην Δεκόζην θαη ηα ΝΠΔΔ θνηηεηάο θαηά ηελ πεξίνδν
ηωλ εμεηάζεωλ» απμάλεηαη ζε δεθαηέζζεξηο (14) εξγάζηκεο εκέξεο. Οη
δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο απηήο
άδεηαο ζηνπο θνηηεηέο ηωλ ΑΕΘ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα όινπο
ηνπο

καζεηέο,

ζπνπδαζηέο

θαη

θνηηεηέο

πξνπηπρηαθνύο

θαη

κεηαπηπρηαθνύο, πνπ ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην δεκόζην
ηνκέα, όπωο απηόο θαζνξίδεηαη από ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν.
1256/1982 «γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρόιεζε θιπ.» Οη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηπηώζεηο εμεηάζεωλ
γηα ηελ απόθηεζε δεπηέξνπ πηπρίνπ ηεο ηδίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.
Οη πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο απηέο εκέξεο άδεηαο ρνξεγνύληαη
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κε αληηζηνηρία δύν εκεξώλ άδεηα γηα θαζεκία εκέξα εμεηάζεωλ, ρωξίο
ππέξβαζε ηνπ αλωηάηνπ νξίνπ.»

Από ηελ εμ αληηδηαζηνιήο εξκελεία ηωλ πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεωλ
ζπλάγεηαη όηη ην άξζξ. 2 ηνπ Ν. 1346/1983 θαζηεξώλεη δηαθνξνπνηεκέλε
κεηαρείξηζε ζην ζέκα ηεο άδεηαο εμεηάζεωλ γηα εξγαδνκέλνπο, κε βάζε
ην αλ απηνί απαζρνινύληαη ζηνλ ηδηωηηθό ή ζηνλ δεκόζην ηνκέα. Ιαη’
απηόλ ηνλ ηξόπν, ε άδεηα εμεηάζεωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ηδηωηηθνύ
ηνκέα ππάγεηαη ζηελ ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 2 παξ. 1 επ. ηνπ Ν. 1346/1983,
ελώ αληηζέηωο, ε άδεηα εμεηάζεωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ επξύηεξν
δεκόζην ηνκέα, όπωο απηόο επαλανξηνζεηήζεθε από ηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξ. 1 ηνπ Ν. 1256/1982, ππάγεηαη ζηελ ξύζκηζε ηνπ άξζξ. 2 παξ. 5
ηνπ Ν. 1346/1983, ζηελ νπνία ξεηώο δελ ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεωλ
γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ηεο ηδίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.

Παξά ηαύηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε, ν ελ ιόγω εξγαδόκελνο,
ακείβεηαη κε βάζε ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ηωλ
εξγαδνκέλωλ ζηηο κειεηεηηθέο θαη εξγνιεπηηθέο ηερληθέο επηρεηξήζεηο,
παξέρνληαο ηελ εξγαζία ηνπ ζε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο, ε νπνία εληάζζεηαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα.
Από ηε δηαπλένπζα νιόθιεξν ην εξγαηηθό δίθαην γεληθόηεξε αξρή ηεο
πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζπλάγεηαη όηη ε αξρή ηεο εύλνηαο ππέξ
ηωλ εξγαδνκέλωλ δελ εθαξκόδεηαη κόλν ζηε ζρέζε ζ.ζ.ε. θαη αηνκηθήο
ζύκβαζεο, αιιά θαη ζηελ ζρέζε πεξηζζόηεξωλ πεγώλ (λόκνπ, ζ.ζ.ε.,
θαλνληζκνύ, αηνκηθήο ζύκβαζεο) δηαθνξεηηθήο ηεξαξρηθήο βαζκίδαο
πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. Σηελ πεξίπηωζε απηή ε ξύζκηζε
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ηεο αζζελέζηεξεο πεγήο κπνξεί λα απνθιίλεη από ηε ξύζκηζε ηεο
ηζρπξόηεξεο, κόλν ωο πξνο ην ζπκθέξνλ ηωλ εξγαδνκέλωλ (βι. ΑΠ
382/98).
Ιαηά ζπλέπεηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε εθαξκνζηέα είλαη ε
θιαδηθή ζ.ζ.ε. κε ηελ νπνία ν ελ ιόγω εξγαδόκελνο ππάγεηαη ζην
θαζεζηώο άδεηαο εμεηάζεωλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξ. 2 παξ. 1 επ. ηνπ Ν.
1346/1983 ωο επλνϊθόηεξε γη’ απηόλ, αλ θαη εξγάδεηαη ζηνλ επξύηεξν
δεκόζην ηνκέα, όπνπ θαη ηπγράλεη εθαξκνγήο ην άξζξ. 2 παξ. 5 ηνπ Ν.
1346/1983.

Επνκέλωο, ν ελ ιόγω εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη άδεηαο εμεηάζεωλ γηα ηελ
απόθηεζε δεύηεξνπ πηπρίνπ ηεο ηδίαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, θαζώο ε
πεξίπηωζή ηνπ δελ ζα ππαρζεί ζηελ δπζκελέζηεξε γη΄ απηόλ ξύζκηζε
πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ελ γέλεη εξγαδνκέλνπο ζηνλ επξύηεξν δεκόζην
ηνκέα, αιιά ζηελ επλνϊθόηεξε γη’ απηόλ ξύζκηζε, θαηά γεληθή αξρή ηνπ
εξγαηηθνύ δηθαίνπ, ηελ νπνία πξνβιέπεη ε θιαδηθή ζ.ζ.ε., ζηελ νπνία
ππάγεηαη.

Αζήλα, 07.06.2011
Ο γλωκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Πάλνο Ζπγνύξεο
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