
 

Αθήνα,  07/04/2020 

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

            τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

   

Θέμα: «Αναγκαστική Άδεια στους σπουδαστές/τριες της Εθνικής Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» 

 

Οι σπουδαστές/τριες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

καταγγέλλουν πως, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσουν τα μαθήματα της Β’ Ειδικής Φάσης 

Σπουδών  από 01/04, έχουν τεθεί σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας για όλο τον 

Απρίλιο, πράγμα που συνεπάγεται πως χάνουν το δικαίωμα καλοκαιρινής άδειας.  

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσης του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, Δ. Κυριακόπουλου, η 

οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 26/3/2020, έγινε γνωστό ότι, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ έγινε δεκτή η  γνωμοδότηση του Επιστημονικού 

και Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για χορήγηση κανονικής άδειας στους 

σπουδαστές/τριες της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ για τον μήνα Απρίλιο.  

Όπως καταγγέλλουν οι σπουδαστές/τριες, με την απόφαση αυτή, στερούνται το 

σύνολο της κανονικής τους αδείας για το έτος 2020, καθώς εξαναγκάζονται να λάβουν 

την άδεια αυτή εν μέσω καραντίνας, σε συνθήκες οικιακού περιορισμού και 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας.  

Συγκεκριμένα αναφέρουν, «Είναι νομικά αποδεκτό ότι σκοπός της κανονικής αδείας, 

σύμφωνα με τον νόμο και εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία είναι η ξεκούραση και η 

αναψυχή του εργαζόμενου δημοσίου υπαλλήλου, ώστε αυτός να καθίσταται 

αποδοτικός κατά τον εργάσιμο χρόνο του για την υπηρεσία του. Είναι σαφές, ότι ο 
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υποχρεωτικός οικιακός περιορισμός και οι άκρως στρεσογόνες συνθήκες της περιόδου 

που διανύουμε, επιφέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.» 

Η διοίκηση του ΕΚΔΔΑ, όπως καταγγέλλουν, «υποστήριξε τη νομιμότητα της 

απόφασης, κάνοντας μια συνδυαστική ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα και του 

Κανονισμού Σπουδών απολύτως οριακή, αλλά και δυσμενή για τους σπουδαστές/τριες 

– εργαζόμενους/ες, ακυρώνοντας ένα βασικό τους δικαίωμα. Στην πράξη, με την 

απόφαση αυτή εισάγεται στο δημόσιο τομέα μία από τις χειρότερες πρακτικές που 

εφαρμόζονται, δυστυχώς, αυτές τις μέρες στον ιδιωτικό τομέα, αυτή της θέσης των 

υπαλλήλων μιας επιχείρησης σε καθεστώς αναγκαστικής αδείας.» 

Και συνεχίζουν, «η απόφαση αυτή της διοίκησης του ΕΚΔΔΑ, διατυπώνει έμμεσα μια 

παραδοχή διαχειριστικής ανεπάρκειας από την πλευρά του Κέντρου, η οποία το 

εκθέτει και πλήττει το κύρος του. Η διοίκηση του ΕΚΔΔΑ απέρριψε τις εναλλακτικές 

προτάσεις για τηλεκπαίδευση που πρότειναν οι σπουδαστές/τριες της Σχολής, τόσο 

μέσω του ΔΣ όσο και με συλλογικά κείμενα υπογραφών. Συγκεκριμένα, προτάθηκε 

σειρά εκπαιδευτικών πλατφορμών και περιβαλλόντων εργασίας, με τα οποία θα 

μπορούσαμε ήδη  να ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας. Αντίθετα, η ΕΣΔΔΑ και το ΕΚΔΔΑ 

διατείνονται ότι στερούνται των απαραίτητων τεχνικών υποδομών ώστε να 

λειτουργήσει άμεσα μία αξιόπιστη και ασφαλής πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για τους 

σπουδαστές/τριες! Η κορωνίδα του «επιτελικού κράτους», η οποία υποτίθεται 

βρίσκεται στη πρωτοπορία του ελληνικού δημόσιου τομέα στην αξιοποίηση και 

εφαρμογή ψηφιακών λύσεων, δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει άμεσα στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών της.» 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, όπως επισημαίνεται, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί 

κάθε φορά, οι σπουδαστές/τριες άλλοτε να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι που 

οφείλουν να συμμορφώνονται στα όσα ορίζονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και 

άλλοτε μόνο ως σπουδαστές, οπότε μπορεί να κάμπτεται ο Υπαλληλικός Κώδικας και 

οφείλουν να πειθαρχήσουν σε ό,τι κρίνει η κάθε Διαχειριστική Αρχή. 

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι μια συσταλτική ανάγνωση και ερμηνεία 

ενός βασικού ατομικού εργατικού δικαιώματος, όπως αυτό της κανονικής άδειας, 

μπορεί να επηρεάσει και να δημιουργήσει δεδικασμένο στο μέλλον, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Σε τι συνίσταται η  αδυναμία λειτουργίας της Σχολής με μαθήματα εξ 

αποστάσεως-όπου διδάσκεται, μάλιστα, η ψηφιακή και ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση-και η συνεπαγόμενη αναγκαστική μη λειτουργία της, τη στιγμή 



που προτάθηκε από τους σπουδαστές/τριες η χρήση πλατφορμών που είναι 

διαθέσιμες και που χρησιμοποιούνται ήδη στον δημόσιο τομέα, στα 

Πανεπιστήμια, στα σχολεία; Ποια τα τεχνικά και τα νομικά εμπόδια που 

αναφέρετε; 

2. Τι ακριβώς αφορά η από 2/4/2020 απόφαση του Προέδρου της ΕΚΔΔΑ (ΑΔΑ: 

Ψ10Μ4691Φ0-1ΩΛ) για απευθείας ανάθεση του συνολικού ποσού των 2.900€ 

πλέον ΦΠΑ για ένα έτος στην εταιρεία «Cosmos Business Systems Συστήματα 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΑΕΒΕ» για την παροχή υπηρεσιών 

πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του ΕΚΔΔΑ; Σε τι 

διαφοροποιείται η συγκεκριμένη πλατφόρμα από τις προτεινόμενες από τους 

σπουδαστές/στριες πλατφόρμες και πώς αυτή πληροί τα νομικά, αλλά και 

δευτερευόντως τα τεχνικά εμπόδια που εντοπίσατε στις άλλες πλατφόρμες; 

3. Δεδομένου ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται ανωτέρα βία, κατά την οποία οι 

σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ, ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούν να παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, λόγω 

ανεπάρκειας τεχνικής και νομικής φύσεως της ΕΣΔΔΑ, πώς προκρίθηκε ως λύση 

η χορήγηση σε αυτούς του συνόλου της κανονικής άδειας που δικαιούνται και 

πώς αυτή η χορήγηση συμβαδίζει με το σκοπό της χορήγησης της κανονικής 

άδειας τόσο σε ιδιωτικούς όσο και δημόσιους υπαλλήλους; Να σημειωθεί πως 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ.26Α) 

«Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική 

άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας». Εν 

προκειμένω πρόκειται για χορήγηση, σε κατάσταση ανωτέρας βίας, χωρίς τη 

συναίνεση των εργαζομένων, ολόκληρης της κανονικής άδειας που δικαιούνται. 

4. Τι πρόβλεψη υπάρχει από 01/05/2020 για τους σπουδαστές/τριες –

εργαζόμενους της ΕΣΔΔΑ δεδομένου πως αφενός δεν υπάρχει σαφής χρονικός 

προσδιορισμός αναφορικά με την άρση των μέτρων περιορισμού που έχουν 

επιβληθεί από την Κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας από την 

πανδημία του κορωνοϊού και αφετέρου δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία 

παράδοσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης στην από 2/4/2020 απόφαση του 

Προέδρου της ΕΚΔΔΑ (ΑΔΑ: Ψ10Μ4691Φ0-1ΩΛ) για απευθείας ανάθεση του 

έργου στην «Cosmos Business Systems Συστήματα Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών ΑΕΒΕ»; 

5. Κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή επίσημο αίτημα τροποποίησης της 

απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα σχετικά με τον τρόπο και τη χρονική 

διάρκεια της διεξαγωγής των σπουδών της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς, 



δεδομένων των έκτακτων συνθηκών; Αν, ναι ποια ήταν η απάντηση της 

Διαχειριστικής Αρχής; Παρακαλούμε όπως μας κατατεθούν αμφότερα τα 

έγγραφα. 

6. Σε περίπτωση που ανακληθεί η απόφαση περί χορήγησης της κανονικής άδειας, 

υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ζήτημα σχετικά με την καταβολή του μισθού 

στους σπουδαστές της ΣΔΑΑ; Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 43, 

παράγραφος 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ.26Α). «∆εν 

οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε 

υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.», πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση των 

σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, καθώς εκείνοι έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση; 

7. Τι μέτρα θα λάβει άμεσα η Κυβέρνηση ώστε να ανακληθεί η απόφαση 

χορήγησης του συνόλου της κανονικής άδειας προκειμένου να μην 

καταστρατηγηθεί το δικαίωμα των σπουδαστών/τριών – εργαζομένων στην 

κανονική τους άδεια που έχει θεσμοθετηθεί για την ανάπαυση και αναψυχή 

των εργαζομένων; 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

 

             

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 


