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Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζέηνπκε ππόςε 

ζαο ηα εμήο: 

Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2/95080/0022/29-12-2008 ΚΥΑ « Τα έμνδα θίλεζεο δελ 

θαηαβάιινληαη γηα όζν δηάζηεκα νη ππάιιεινη απνπζηάδνπλ από ηελ ππεξεζία ηνπο. Δελ γίλεηαη 

πεξηθνπή ησλ εμόδσλ θίλεζεο ζηελ θαζ’ έηνο θαλνληθή άδεηα ησλ δηθαηνύρσλ, ζηελ άδεηα θύεζεο 

θαη ινρείαο   θαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο κε εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη 

ζπλδηθαιηζηέο κεηαθηλνύληαη εθηόο έδξαο θαη ηνπο θαηαβάιιεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη έμνδα 

κεηαθίλεζεο.» 

Αθνινύζσο, ζην άξζξα 47 θαη  54 ηνπ λ. 3584/2007 νξίδεηαη όηη : «Οη δόθηκνη ππάιιεινη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο 

εθπαίδεπζεο…   Η εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή ηόζν γηα ηελ ππεξεζία όζν θαη γηα 

ηνλ ππάιιειν . Γίλεηαη θαηά ηελ πξώηε δηεηία από ην δηνξηζκό ηνπ ππαιιήινπ θαη έρεη σο ζθνπό 

ηελ εμνηθείσζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηα αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ σο 

ππαιιήινπ ΟΤΑ… 

Υπάιιεινο  δελ πξνάγεηαη ζηνλ επόκελν ηνπ εηζαγσγηθνύ βαζκνύ, εάλ δελ έρεη νινθιεξώζεη 

επηηπρώο ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. » 

Από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε  πξνθύπηεη όηη ε παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο   

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο  δελ ζπληζηά απνπζία ππαιιήινπ από ηελ ππεξεζία, αθνύ ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην πξόγξακκα απηό είλαη ππνρξεσηηθή από ην λόκν θαη γίλεηαη κε εληνιή ηεο Υπεξεζίαο. 

Ελληνική   

 

 

 

 



     Ωο εθ ηνύηνπ, άπνςή καο είλαη όηη ηα έμνδα θίλεζεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ρσξίο 

πεξηθνπέο, ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ α’ βαζκνύ,  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηνί 

παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ ζέκαηνο από κέξνπο ζαο . 
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