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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2154/2.2.2015 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ

ΑΔΕΙΑ

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ

ΣΘ

Δ.Ε.Τ.Α.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΕΙ ΣΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΣΟΤ ΠΟΤΔΕ
ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ

Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 318/2015 ζγγραφό τθσ θ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτάται:
1) Εάν προβλζπεται θ χοριγθςθ ςε υπάλλθλό αιτθκείςασ άδειασ για
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό
2) Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ που κρικεί ότι ο ανωτζρω υπάλλθλοσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. δικαιοφται τθσ αιτθκείςασ αδείασ, ποια είναι θ νόμιμθ
διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί;
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Νομοθετικό πλαίςιο αδειϊν υπαλλήλων Δ.Ε.Τ.Α.
Ο νόμοσ 1069/80 που διζπει τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των
Δ.Ε.Υ.Α. ορίηει ςτο άρθρο 7 αυτοφ ότι τα κζματα που αφοροφν το
προςωπικό των Δ.Ε.Υ.Α., το οποίο απαςχολείται με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου, κακορίηονται από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) αυτών.
Οι Ο.Ε.Υ. των περιςςοτζρων Δ.Ε.Υ.Α. ρυκμίηουν τα κζματα που
αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ των ΔΕΥΑ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ
των εκάςτοτε ιςχυουςών κλαδικών ςυλλογικών ςυμβάςεων εργαςίασ
(Σ.Σ.Ε.) αλλά και τισ διατάξεισ του ν. 3584/2007 (Κώδικασ Κατάςταςθσ
Δθμοτικών

και

Κοινοτικών

Υπαλλιλων

-

ΚΚΔΚΥ),

οι

οποίεσ

εφαρμόηονται αναλογικά και ςτουσ υπαλλιλουσ ΔΕΥΑ με δεδομζνο ότι
οι τελευταίοι ομοιάηουν προσ του δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ςτο μζτρο
που

παράγουν

κοινωφελζσ

ζργο.

(βλ.

ςχετ.

προθγοφμενεσ

γνωμοδοτιςεισ μου ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., μεταξφ άλλων θ από 7.3.2012
γνωμοδότθςι μου για τθ ΔΕ.Υ.Α. ..)

Κακ’ όςον αφορά ςτθ Δ.Ε.Υ.Α., ο ΟΕΥ τθσ (ΦΕΚ Β 1039/2006) προβλζπει
ςτο ά. 47: «Είδθ αδειϊν – Οι άδειεσ διακρίνονται ςε
1. Κανονικζσ
2. Για λόγουσ υγείασ-εγκυμοςφνθσ
3. Χωρίσ αποδοχζσ
4. Ειδικζσ
5. Γονικζσ
6. Ολιγόωρθσ απουςίασ
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7. Κάκε άλλθ που προβλζπεται ι ικελε προςτεκεί από τθ Νομοκεςία
και τισ ιςχφουςεσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ»

Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ του 65 ΚΚΔΚΥ για τισ «Άδειεσ υπθρεςιακισ
εκπαίδευςθσ» προβλζπεται ότι:

«

1.

Για

τθ

μετεκπαίδευςθσ

ςυμμετοχι
και

του

υπαλλιλου

προγράμματα

ι

ςε

κφκλουσ

προγράμματα
μεταπτυχιακισ

εκπαίδευςθσ, ο υπάλλθλοσ δικαιοφται να ηθτιςει άδεια υπθρεςιακισ
εκπαίδευςθσ. Άδεια δεν χορθγείται αν ο χρόνοσ υπθρεςίασ του
υπαλλιλου που απομζνει μετά το πζρασ τθσ άδειασ είναι μικρότεροσ
από το τετραπλάςιο τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ άδειασ. Επίςθσ θ
ανωτζρω άδεια δεν χορθγείται αν ο υπάλλθλοσ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει
τθ δοκιμαςτικι υπθρεςία.

2. Η άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ χορθγείται από το αρμόδιο προσ
διοριςμό όργανο των Ο.Τ,Α., φςτερα από αίτθςθ του υπαλλιλου και
μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, το οποίο
ελζγχει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ. 1 και ςυνεκτιμά τθ
ςυνάφεια τθσ μετεκπαίδευςθσ ι τθσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ με το
αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ του, τθν υπθρεςιακι επίδοςθ και τισ γνϊςεισ
του υπαλλιλου. Ειδικά, προκειμζνου περί εκπαιδευτικισ άδειασ ςτο
εξωτερικό, απαιτείται πολφ καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν
οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλλθλοσ.

3. Η άδεια χορθγείται υποχρεωτικά εάν ο υπάλλθλοσ ζχει λάβει
υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν. Υποτροφία από άλλο
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ίδρυμα ι οργανιςμό θμεδαπό, διεκνι ι αλλοδαπό ι αλλοδαπι
κυβζρνθςθ για μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςχετιηόμενθ
με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου ςυνεκτιμάται για τθ
χοριγθςθ τθσ άδειασ. Η άρνθςθ χοριγθςθσ τθσ άδειασ πρζπει να
αιτιολογείται ειδικϊσ.

4. Η άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τθ
διετία. Σε περίπτωςθ φοίτθςθσ ςε προγράμματα ι κφκλουσ
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν διάρκειασ δφο (2) ετϊν ι εκπόνθςθσ
διδακτορικισ διατριβισ, θ άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ δεν
μπορεί να υπερβεί τα τρία(3) ι τα τζςςερα (4) χρόνια αντίςτοιχα. Κακ`
όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου δεν μπορεί να
χορθγθκεί ςε αυτόν άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ πζρα των πζντε
(5) ετϊν.

5. Ο υπάλλθλοσ ςτον οποίο χορθγείται άδεια υπθρεςιακισ
εκπαίδευςθσ, λαμβάνει τισ Αποδοχζσ του. Στουσ υπαλλιλουσ που
χορθγείται άδεια για μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτο
εςωτερικό, παρζχονται Αποδοχζσ αυξθμζνεσ κατά 20%. Αν θ
εκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ γίνεται εκτόσ τθσ περιοχισ του
Διμου όπου εδρεφει θ υπθρεςία του υπαλλιλου, μπορεί να ορίηεται
προςαφξθςθ ζωσ 40%, με απόφαςθ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου.

Σε περίπτωςθ τμθματικισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ για μετεκπαίδευςθ ι
μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό παρζχονται, για το χρονικό
διάςτθμα τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ, Αποδοχζσ αυξθμζνεσ κατά
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Αν θ μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι
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εκπαίδευςθ γίνεται ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο βρίςκεται εκτόσ
τθσ περιοχισ του Διμου που εδρεφει θ υπθρεςία του υπαλλιλου,
μπορεί να ορίηεται προςαφξθςθ αποδοχϊν ζωσ και τριάντα τοισ εκατό
(30%) με απόφαςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.
Σε υπαλλιλουσ ςτουσ οποίουσ χορθγείται άδεια για μετεκπαίδευςθ ι
μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό, παρζχονται Αποδοχζσ
αυξθμζνεσ ςτο διπλάςιο. Η προςαφξθςθ των αποδοχϊν μειϊνεται
κατά το μζροσ που καλφπτεται από υποτροφία ι άλλου είδουσ
χρθματικι αμοιβι ι Αποηθμίωςθ που τυχόν χορθγείται ςτον
υπάλλθλο ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό. Ο υπάλλθλοσ δικαιοφται
επίςθσ οδοιπορικά ζξοδα μετάβαςθσ και επιςτροφισ.

***Με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ.1 του ν.4111/2013
επεκτείνεται θ εφαρμογι του ν.4093/2012 περί κατάργθςθσ
προςαφξθςθσ αποδοχϊν ςε όςουσ χορθγείται άδεια υπθρεςιακισ
εκπαίδευςθσ ςτο εςωτερικό και ςτουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ.
Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγρ. Γ, τθσ υπογραφ. Γ1
παρ. 11: «από 1.1.2013 καταργείται θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ
τθσ παρ. 5 του άρκρου 58 του ν. 3528/2007 (Αϋ 26) και τθσ παρ. 5 του
άρκρου 65 του ν. 3584/2007 (Αϋ 143 προςαφξθςθ αποδοχϊν ςε όςουσ
χορθγείται άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ ςτο εςωτερικό. Στουσ
υπαλλιλουσ που χορθγείται άδεια για μετεκπαίδευςθ ι μεταπτυχιακι
εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό, για τον υπολογιςμό τθσ προςαφξθςθσ
λαμβάνεται υπόψθ μόνο ο βαςικόσ μιςκόσ.»

6. Η άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ μπορεί να ανακαλείται για
εξαιρετικοφσ λόγουσ που αφοροφν ςτθν υπθρεςία ι για λόγουσ που
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ανάγονται ςτθν επίδοςθ του υπαλλιλου πριν από τθν πάροδο του
χρόνου λιξεωσ αυτισ με πράξθ του αρμόδιου για τθ χοριγθςθ τθσ
οργάνου, θ οποία εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ και ειδικϊσ
αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.

7. Μετά το τζλοσ τθσ άδειασ εκπαίδευςθσ ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται
να υπθρετιςει ςτον οικείο Ο.Τ.Α. για χρονικό διάςτθμα ίςο με το
τριπλάςιο του χρόνου τθσ άδειασ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ τθσ
υποχρζωςθσ του αυτισ ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει τισ
Αποδοχζσ που ζλαβε κατά το χρόνο τθσ άδειασ, ο οποίοσ δεν
υπολογίηεται

ςτθν

περίπτωςθ

αυτι

ωσ

χρόνοσ

πραγματικισ

υπθρεςίασ.

8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των υπαλλιλων κατά τθ
διάρκεια τθσ άδειασ του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και κάκε άλλθ
αναγκαία λεπτομζρεια.»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 14 του ζνατου άρκρου του
ν. 4057/2012, όπωσ τροποποιικθκε με το ά. 4 Ν. 4210/2013 : «14. Δεν
χορθγοφνται άδειεσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ του άρκρου 58 του ν.
3528/2007 και του άρκρου 65 του ν. 3584/2007 για τθ ςυμμετοχι του
υπαλλιλου ςε προγράμματα ι κφκλουσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ
μζχρι τισ 31.12.2014. Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν κίγει
τθν ιςχφ αδειϊν υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ που ζχουν χορθγθκεί ζωσ
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςφμφωνα με τισ ανωτζρω
διατάξεισ»
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Επί του πρώτου υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ ζχω να ςασ επιςθμάνω τα
εξισ:
φμφωνα με το προεκτεθζν νομοθετικό πλαίςιο οι εκπαιδευτικζσ
άδειεσ, αποτελοφν ειδικζσ άδειεσ, προβλεπόμενεσ ςτην οικεία
νομοθεςία και ςυγκεκριμζνα ςτη διάταξη του ά. 65 Ν. 3584/2007. Θ
χορήγηςή τουσ είχε αναςταλεί μζχρι τισ 31.12.2014, ωςτόςο από
1.1.2015 δφνανται να χορηγοφνται ςε όποιον ςυγκεντρϊνει τα
προςόντα που απαιτεί ο νόμοσ.
Εν προκειμζνω ο υπάλληλοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α. δικαιοφται τησ αιτηθείςασ
εκπαιδευτικήσ αδείασ λόγω τησ ςυμμετοχήσ τησ ςτο πρόγραμμα
μεταπτυχιακήσ εκπαίδευςησ ςτο πανεπιςτήμιο τησ Πάφου.

Κακ’ όςον αφορά ςτο δεφτερο ερώτθμα που μου τζκθκε ςασ γνωρίηω
τα κάτωκι:
Θ εκπαιδευτική άδεια είναι ειδική άδεια και χορηγείται από το
αρμόδιο για διοριςμό όργανο τησ Δ.Ε.Τ.Α. Αρμόδιο δε όργανο για
προςλήψεισ ςτη Δ.Ε.Τ.Α. αποτελεί το Διοικητικό υμβοφλιο τησ εν
λόγω Δ.Ε.Τ.Α. όπωσ ρητϊσ αναφζρεται και ςτο άρθρο 40 του ΟΕΤ τησ
Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με το οποίο: «1. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ
προςωπικοφ γίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τθρουμζνθσ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςλιψεων, εφόςον υπάρχουν κενζσ
οργανικζσ κζςεισ και πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ που βεβαιϊνονται
με γραπτι ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι ι των Διευκυντϊν
Υπθρεςιϊν. Οι παραπάνω ειςθγιςεισ πρζπει να αιτιολογοφν τθν ανάγκθ
που επιβάλλει τθν πρόςλθψθ του ζκτακτου προςωπικοφ. Κάκε
προςλαμβανόμενοσ πρζπει να ζχει τα προβλεπόμενα από τον Ο.Ε.Υ. με
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βάςει τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία προςόντα, τθσ αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από το Δ.Σ. με βάςθ
τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ
Διευκυντι ι των Διευκυντϊν Υπθρεςιϊν και κατόπιν προκιρυξθσ τθσ
κζςθσ. Η διαδικαςία πρόςλθψθσ είναι αυτι που θ εκάςτοτε ιςχφουςα
νομοκεςία κζτει».

Ζξ όςων προαναφζρθηκαν προκφπτει με ςαφήνεια ότι αρμόδιο
όργανο για τη χορήγηςη τησ εκπαιδευτικήσ άδειασ είναι το Δ.. τησ
Δ.Ε.Τ.Α.

Αθήνα, 13.2.2015
Ο Γνωμοδοτϊν Δικηγόροσ
Πάνοσ Κ. Ηυγοφρησ
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