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Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687 /43403 (5)
    Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 

4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικής απόφα-

σης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων 

που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης».

  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 υπο-
χρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρε-
σιακής 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, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ανάγκη τροποποίησης των ρυθμίσεων που αφο-
ρούν στον τρόπο χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευθεί πλήρως το 
θεμελιώδες δικαίωμα του υπαλλήλου στη διαρκή εκπαί-
δευση, καθώς και η αξιοποίηση του μέσω της συμμετο-
χής του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης 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 από-
φασης «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 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».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Διοικητικής
Εσωτερικών Ανασυγκρότησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 
 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 20595 (6)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 

(ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των 

Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋπο-

θέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής 

Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματι-

κού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α'230), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4179/2013 (Α' 175).

β. Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
(Α'155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουρι-
στικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές 
μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).

γ. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμε-
νων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και 
επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυ-
τών» (ΦΕΚ Α' 220).

δ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α' 112),όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).

στ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α' 157).

η. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

θ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών. Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

ι. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

ια. Του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... Με-
ταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

ιβ. Της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (Β' 2156) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργία επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρή-


