Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 325
Προς:
1. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Πάνο Σκουρλέτη
Σταδίου 27
101 83 - Αθήνα
2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15
106 74 - Αθήνα
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 - Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής
Τμήμα Γ΄
Πανεπιστημίου 37
101 65 - Αθήνα
Κύριοι Υπουργοί,
Με την με αριθμ.: 5/2018 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο
Νίκαιας, επιστράφηκαν αθεώρητα χρηματικά εντάλματα πληρωμής οικονομικού
έτους 2018 για καταβολή αποδοχών υπαλλήλων του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, λόγω απόκτησης Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, επειδή μεταξύ
άλλων, οι υπάλληλοι που μετείχαν σε προγράμματα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης δεν
θα έπρεπε να έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (σχετ.: το άρθρο 43 του Π.Δ.
57/2007 και το άρθρο 38 του Ν.1943/1991).
Το άρθρο 43 του Π.Δ. 57/2007 προβλέπει: «1. Η Μεταπτυχιακή εκπαίδευση των
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ο
υπάλληλος ανήκει οργανικώς. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του
[..]».
Το άρθρο 47 του Ν.3528/2007 στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 43 του Π.Δ.
57/2007 αφορά στην υπηρεσιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα το ως

άνω άρθρο προβλέπει: «1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η
εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα, ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. [..] 5. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη
συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που
εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε
αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών
σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την
ανώτατη εκπαίδευση».
Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι η διάταξη του άρθρου 43 του Π.Δ. 57/2007
αφορά στην δυνατότητα του υπαλλήλου να συμμετέχει σε πρόγραμμα απόκτησης
μεταπτυχιακού διπλώματος, στην οποία εισάγεται ηλικιακός περιορισμός και όχι
στην μισθολογική κατάσταση των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων, ήτοι στην καταβολή
αποδοχών και στην χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, όπως εσφαλμένα εκλαμβάνει η
πράξη του Επιτρόπου.
Επιπροσθέτως, από τον συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 43 του Π.Δ.
57/2007 προς την διάταξη του άρθρου 220 του Ν.3584/2007 προκύπτει, ότι αυτή
δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, δεδομένου, ότι δεν
υφίσταται ρητή παραπομπή σε αυτές. Συγκεκριμένα, το άρθρο 220 του
Ν.3584/2007 προβλέπει: «1. Γενικοί ή ειδικοί νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις που
περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν στην υπηρεσιακή, εν γένει, κατάσταση των
δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, εάν δεν
γίνεται ρητή παραπομπή σε αυτούς.».
Κύριοι Υπουργοί,
Παρά το γεγονός ότι, η εξαίρεση των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. από την εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 43 του Π.Δ. 57/2007 είναι σαφής και δεν καταλείπεται
κανένα περιθώριο αμφιβολίας, η επίμαχη Πράξη του Επιτρόπου δημιουργεί ένα
προηγούμενο, το οποίο κινδυνεύει να επεκταθεί στους Δήμους όλης της χώρας, με
δυσμενείς συνέπειες για τους υπάλληλους. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η άμεση
παρέμβαση των Υπουργείων σας για την ανάκληση της Πράξης του Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή την ψήφιση σχετικής Νομοθετικής Ρύθμισης για την
οριστική επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

