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Αθήνα,  22 Νοεμβρίου 2018           

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687 /43403 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη  
 

1. Τις διατάξεις: 
 
 α. του άρθρου 58, παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/9.2.2007 τ. Α'), 
 
 β. του άρθρου 65, παρ. 7 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.6.2007 τ. Α'), 
 
γ. της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 
υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», 
 
δ. της παρ. 1 του άρθρου 253 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), 
 
ε. του Π.Δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

      2. Την ανάγκη τροποποίησης των ρυθμίσεων που αφορούν στον τρόπο χορήγησης της άδειας 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευθεί πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμα του 
υπαλλήλου στη διαρκή εκπαίδευση, καθώς και η αξιοποίησή του μέσω της συμμετοχής του στο Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας. 
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       3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.,  
 
 

αποφασίζουμε: 
 

 
την αντικατάσταση της παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής: 
 
 «7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο 
με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να 
εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία 
που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ` εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α` βαθμού 
υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την 
άδεια».  
 
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
  

 
   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
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