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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727 (1)
  Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν 

σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/9.2.2007 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κώδικα Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.6.2007 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 1 του π.δ. 30/1996 
(ΦΕΚ 21/2.2.1996 τ. Α΄).

4. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου χορήγησης της 
άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατά τρόπο ενιαίο και 
ομοιόμορφο, προκειμένου να προστατευθεί το θεμελιώ−
δες δικαίωμα του υπαλλήλου στη διαρκή εκπαίδευση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των 
Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού 
κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 
65 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
ως ακολούθως:

1. Ο υπάλληλος που τελεί σε άδεια υπηρεσιακής εκ−
παίδευσης υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά ανά 
εξάμηνο φοίτησής του, με την οποία θα ενημερώνει 
την υπηρεσία του για την πορεία των σπουδών του. Η 
αναφορά αυτή συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις 
του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

2. Ο υπάλληλος υποχρεούται να καταθέσει στην υπη−
ρεσία του τον τίτλο που απέκτησε εντός τριμήνου από 
την ορκωμοσία του. Εάν η ολοκλήρωση του εκπαιδευ−
τικού προγράμματος δεν περιλαμβάνει ορκωμοσία, η 
τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επι−
τυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε 
περίπτωση που χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, η 
κατά τα ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την 
παρέλευση της χορηγηθείσας παράτασης. 

Σε περίπτωση προσκόμισης του σχετικού τίτλου μετά 
την παρέλευση του κατά τα ανωτέρω τριμήνου και πριν 
την εξάντληση εξαμήνου από την ορκωμοσία ή τη λήξη 
της παράτασης, ο υπάλληλος υποχρεούται, με τη δια−
δικασία της επόμενης παραγράφου, να επιστρέψει το 
50% της προσαύξησης των αποδοχών που έλαβε κατά 
το χρονικό διάστημα της άδειας.
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3. Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η 
φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία 
κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προ−
ηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να 
επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των 
αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της 
άδειας, με τους νόμιμους τόκους. Η επιστροφή αυτή 
ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση 
και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει 
να ενημερώσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσω−
πικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε 
περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω απο−
δοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης 
δημοσίων εσόδων.

Εάν η διακοπή ή μη κατάθεση του τίτλου σπουδών 
στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
υπαλλήλου, όπως ιδίως λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος 
απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση 
επιστροφής αποδοχών.

4. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια υπηρεσι−
ακής εκπαίδευσης για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο εξωτερικό καταβάλλονται οδοιπορικά 
έξοδα μετάβασης και επιστροφής άπαξ.

5. Εφόσον η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγεί−
ται σε ημερολογιακά έτη, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται 
από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα ισχύει 
η εν λόγω άδεια, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δι−
ακοπές λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εάν 
ο υπάλληλος απουσιάζει από την υπηρεσία του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους με άδεια υπηρε−
σιακής εκπαίδευσης, δεν δικαιούται κανονικής άδειας 
για το έτος αυτό.

6. Ο χρόνος της ληφθείσας άδειας υπηρεσιακής εκ−
παίδευσης δύναται να παρατείνεται με τη διαδικασία 
που προβλέπεται για τη χορήγησή της και υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολικώς χορηγούμενη άδεια δεν 
υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ορίζονται στην παρ. 4 
του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παρ. 
4 του άρθρου 65 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων.

7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δη−
μόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τρι−
πλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευ−
σης 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 χρο−
νικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε 
την άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
και των Ν.Π.Δ.Δ. που κατά συνταγματική επιταγή έχουν 
διοικητική αυτοτέλεια. 

8. Ο υπάλληλος που αθετεί την κατά την ανωτέρω 
παράγραφο υποχρέωση, επιστρέφει το σύνολο των 
αποδοχών που έχει λάβει κατά το χρονικό διάστημα της 
άδειας αυτής, τόσο των τακτικών όσο και της προσαύ−
ξησης, καθώς και τυχόν οδοιπορικών εξόδων που του 
έχουν καταβληθεί. Στην ίδια περίπτωση, ο χρόνος της 
άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημό−
σιας υπηρεσίας για όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες.

9. Στους υπαλλήλους που λαμβάνουν υποτροφία από 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η άδεια χορηγείται 

υποχρεωτικά. Η υποχρεωτικότητα συνίσταται στη χο−
ρήγηση της εν λόγω άδειας με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού ή της διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., ή του 
αρμόδιου προς διορισμό οργάνου των Ο.Τ.Α. χωρίς να 
απαιτείται απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε 
κάθε περίπτωση η άδεια δεν χορηγείται πριν από τη 
συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας ή εάν ο χρό−
νος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το 
πέρας της άδειας και μέχρι την υποχρεωτική λύση της 
υπαλληλικής σχέσης είναι μικρότερος του τετραπλα−
σίου της χρονικής διάρκειας της άδειας.

10. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δύναται να χο−
ρηγηθεί σε όλους τους υπαλλήλους που είναι κάτοχοι 
πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανε−
ξαρτήτως της κατηγορίας ή του κλάδου στον οποίο 
ανήκουν. 

11. Τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση έχουν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους 
οποίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως προς τα θέματα της 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   Αριθμ. 21781/369 (2)
Έγκριση τροποποιημένου σύμφωνα με το π.δ. 93/1987 

καταστατικού του «Αστικού Οικ.Συν/σμού Φορτοεκ−
φορτωτών Αρχιεργατών Σημειωτών και Φίλων Λίμε−
νος Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» ΣΥΝ.Π.Ε..

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 (ΦΕΚ 2210/Β΄/2007) 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων».

2. Το ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α΄/14.3.1983) «Επέκταση των 
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 42.

3. Το π.δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α΄/16.4.1987) «Αναμόρφωση 
και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς 
Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λει−
τουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομι−
κών Συνεταιρισμών», όπως ισχύει σήμερα.

4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ 21781/369/07 έγγραφο του 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού με το οποίο διαβιβάσθηκε 
το καταστατικό του Ο.Σ. τροποποιημένο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 93/1987 (ΦΕΚ 52Α΄) συνοδευόμενο 
από όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 
93/1987 στοιχεία.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 


		2008-02-28T10:32:58+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




