
 1

 

Ε.  Μ.  Δ.  Υ.  Δ.  Α.  Σ.  -  Θ  Ρ  Α  Κ  Η  Σ 
 

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

Παρνασσού 6, 691 00 Κοµοτηνή  

Πρόεδρος Λεοναρδοπουλου 2 Ξάνθη 67100, τηλ.2541068003,70582, φαξ 2541068003 

Γ. Γραµµατέας, Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής, 69100 Κοµοτηνή, τηλ. 2531039267, φαξ 2531020436 

 

Α.Π.: 103 

Κοµοτηνή   3-6-2014 

Προς 

την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Διεύθυνση Διοίκησης 

Δηµοκρατίας 1 

691 00 Κοµοτηνή 

 

Θέµα: Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

 

Σεχτ: α) το αρ. πρωτ. Δ.Δ.259/27-1-2014 έγγραφό σας 

          β) το αρ. 10/16-9-2013 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. (απόφαση  

              106/2013) 

  

 

 Με αφορµή την αναφορά του µέλους µας, κ. Ιωάννας Φωτιάδου, πολιτικού µηχανικού και υπαλλήλου της Πε-

ριφέρειας Α.Μ.Θ., σχετικά µε την αντίθεσή σας στην χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ενός έτους, προκει-

µένου να πραγµατοποιηθεί το ερευνητικό µέρος της διδακτορικής διατριβής που εκπονεί µε θέµα «Ανάπτυξη µοντέλου 

ανάλυσης κύκλου ζωής υλικών: η περίπτωση του κατασκευαστικού τοµέα», θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα παρα-

κάτω.  

 Ένα από τα στοιχειώδη δικαιώµατα του υπαλλήλου σύµφωνα µε τον ισχύοντα υπαλληλικό κώδικα είναι και η 

υπηρεσιακή εκπαίδευση. 

 Η υπηρεσιακή εκπαίδευση όταν µάλιστα αυτή έχει και συνάφεια µε την υπηρεσιακή απασχόληση του υπαλλή-

λου θα πρέπει να επιδιώκεται από τους διοικούντες των δηµοσίων υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται και ο στόχος 

της βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω της ανόδου του µορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου του 

στελεχιακού δυναµικού αυτών. 

 Θεωρούµε ότι ακόµη και στην περίοδο της κρίσης που διανύουµε, θα πρέπει η δηµόσια διοίκηση να επενδύει 

στην εκπαίδευση του προσωπικού, πολύ περισσότερο δε στην εκπαίδευση των µηχανικών που συµβάλουν καθοριστικά 

µέσω της εργασίας τους στην ανάπτυξη της περιοχής µας. 

 Προσδοκούµε ότι µετά την λήξη της αναστολής χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης (31-12-2014) θα 

ανταποκριθείτε θετικά σε νέο αίτηµα της εν λόγω υπαλλήλου αλλά και άλλων συναδέλφων µηχανικών που θα ενδιαφε-

ρόντουσαν. 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

Ο Γραµµατέας 

 

 

 

Σταύρος Τσάγκος 

Μηχ. ηλεκ. µηχανικός 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Αλέξανδρος Κηπουρός 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Κοινοποίηση 

• Ιωάννα Φωτιάδου 

• Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 


