
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

Επώνυμο: ……………………………… 

Όνομα: ……………………………… 

Πατρώνυμο: ……………………………… 

Ιδιότητα:    ΔΕΠ TSEK 

(επιλέξτε ανάλογα) ΕΔΙΠ TSEK 

   ΕΕΠ TSEK 

Τηλέφωνο: ……………………………… 

Κινητό: ……………………………… 

Διεύθυνση: ……………………………… 

Email: ……………………………… 

 

Ρόδος,  …../…../20…. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα υποβάλλω (επιλέξτε ανάλογα): 

 σχετική πρόσκληση            TSEK 

 πρόγραμμα συνεδρίου      TSEK 

 βεβαίωση συμμετοχής      TSEK 

 περίληψη ανακοίνωσης    TSEK 

  

  

  

  

ΠΡΟΣ:   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ……………………………….… 
(αφορά στην άδεια του άρθρου 17, παρ. 1 α του 

Ν.1268/82)  TSEK 

 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (αφορά στην 

άδεια του άρθρου 17, παρ. 1 β, δ του Ν.1268/82) TSEK 

 ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ (αφορά στην άδεια του άρθρου 

17, παρ. 1 δ Ν.1268/82-άδεια 10 ημ. για προσωπ. 

λόγους) TSEK 

 ΣΥΓΚΛΗΤΟ (αφορά στην άδεια του άρθρου 

17, παρ. 1 δ Ν.1268/82-επιπρ. άδεια 20 ημ. για 

προσωπ. λόγους) TSEK 
(επιλέξτε ανάλογα) 

 

ΚΟΙΝ.: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

Θέμα: «Χορήγηση άδειας απουσίας»  

Παρακαλώ να  μου χορηγήσετε σύμφωνα 

με τις διατάξεις (επιλέξτε ανάλογα):  

 

 του Ν.2530/1997 άρθ 2, παρ. 5α όπως 

ισχύουν        TSEK 

 του N. 1268/82 άρθρου 17 

o παρ. 1 (α)  TSEK 

o παρ. 1 (β)  TSEK 

o παρ. 1 (δ)  TSEK 

όπως ισχύουν 

άδεια απουσίας με αποδοχές από …….…. 

έως και…………..…………… για ………..… 

……………….……….………….……………….

………...…………………………………………

…………….………………………………………

………………………………….…………………

…………………………………………….……… 

Τίτλος ανακοίνωσης (για συμμετοχή σε συνέδριο, 

σε περίπτωση που υπάρχει ανακοίνωση): 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Οι ώρες διδασκαλίας θα αναπληρωθούν 

(αφορά στην άδεια του άρθρου 17, παρ. 1 δ Ν.1268/82): 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Η/Ο Αιτ…  



Σημειώσεις – Νομοθεσία  (με την επιφύλαξη νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων) : 

Ν.2530/97 αρ.2 παρ. 5α  

Με απόφαση του ΔΣ του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ μετά 

από εισήγηση του Προέδρου είναι δυνατόν να 

χορηγείται άδεια μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε 

μέλη ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά 

συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή 

τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με αιτιολογημένη 

απόφαση του ΔΣ του Τμήματος αναπληρώνονται οι 

ώρες διδασκαλίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.1268/82 αρ.17 παρ.1 (α) 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος χορηγείται 

άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε μέλη 

ΔΕΠ για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς 

με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα τους. «Η άδεια 

αυτή, την οποία δικαιούνται μόνο όσοι έχουν 

συμπληρώσει τριετή υπηρεσία ως μέλη ΔΕΠ στο ίδιο ΑΕΙ 

δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες 

για κάθε τρία χρόνια συνολικής υπηρεσίας ως 

μέλους ΔΕΠ στο ίδιο ΑΕΙ, χορηγείται, δε, με απλές 

αποδοχές για τον ένα μήνα και χωρίς αποδοχές για τους 

άλλους δύο» [προσθ. των μέσα σε «» από το εδαφ. α’ της 

παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 1674/86 (203 Α’] 

Ν.1268/82 αρ.17 παρ.1 (β) 

Για περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο ή τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους φορείς της 

παρ. 4α του άρθρου αυτού το Πρυτανικό Συμβούλιο 

μπορεί να χορηγήσει άδεια απουσίας με αποδοχές για 

απουσία μίας ημέρας ανά εβδομάδα. Για παρόμοια 

παροχή υπηρεσιών άδεια με αποδοχές για απουσία 

περισσοτέρων της μίας ημέρας ανά εβδομάδα 

χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Η χωρίς άδεια του Πρύτανη ή του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

απουσία συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. 

Ν.1268/82 αρ.17 παρ.1 (δ) 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει σε μέλος 

ΔΕΠ άδεια με αποδοχές μέχρι δύο μήνες για συμμετοχή 

σε επιστημονικά συνέδρια, διαπανεπιστημιακές 

ανταλλαγές και παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα ΑΕΙ, 

ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου 

στην οποία θα καθορίζεται και ο αντικαταστάτης του 

στο διδακτικό έργο του. Επίσης, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με 

αποδοχές μέχρι δέκα ημερών από την Κοσμητεία της 

Σχολής και επιπρόσθετη άδεια μέχρι είκοσι ημερών 

από τη Σύγκλητο σε μέλος ΔΕΠ για προσωπικούς 

λόγους, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του 

υποψηφίου. 

Για τα μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις 

του αρ. 27 Ν.4386/2016, του αρ. 28 παρ. 11 Ν.2083/92 
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