
Άδειες Μελών Δ.Ε.Π. 

1. Οι καθηγητές του Ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις 

αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη 

υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από 

εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο 

τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα 

οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια. Οι καθηγητές που 

βρίσκονται σε επιστημονική άδεια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/7 των 

καθηγητών του Τμήματος.  

2. Η αίτηση για επιστημονική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα 

επιστημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει 

στον Πρύτανη ή στον αρμόδιο Αντιπρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του 

προγράμματος που είχε προτείνει. 

3. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε 

τρία έτη από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο Ίδρυμα. Δεν παραγράφεται το 

δικαίωμα επιστημονικής άδειας, άλλα αθροίζεται με εκείνο της επομένης εξαετίας ή 

τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, για 

λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος.  

4. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή 

συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά η άλλα ιδρύματα του 

εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%, 

εφόσον υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της 

Συγκλήτου. 

5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Κοσμητείας, 

η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του Ιδρύματος, εφόσον δεν 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής. Κατά το διάστημα της άδειας άνευ 

αποδοχών το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για 

τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο. 

6. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. 

7. Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα και 



απόφαση της κοσμητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με 

πλήρεις αποδοχές. 

8. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 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 για τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων και εξωτερικού. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αναπληρώνονται οι ώρες 

διδασκαλίας. Η άδεια της παρούσας περίπτωσης μπορεί να χορηγείται και σε Μέλη 

ΔΕΠ καλλιτεχνικών Τμημάτων, για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, 

συναφούς με το γνωστικό – καλλιτεχνικό τους αντικείμενο.  

9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να χορηγηθεί σε Μέλη ΔΕΠ άδεια με 

αποδοχές μέχρι δέκα (10) ημέρες από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής. Η αίτηση 

υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και κοινοποιείται στον Πρόεδρο του 

Τμήματος και στον Διευθυντή του οικείου Τομέα, οι οποίοι μπορούν, εντός δύο 

ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης, να γνωστοποιήσουν στον Κοσμήτορα ή 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο τη γνώμη τους, επί της αιτουμένης άδειας. 

10. Στα Μέλη ΔΕΠ χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρκειας τριών  (3) μηνών από τον 

Πρύτανη, ύστερα από γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου. Αναρρωτική άδεια 

πέραν των τριών (3) μηνών χορηγείται από τη Σύγκλητο. Για τις λοιπές αναρρωτικές 

άδειες που δικαιούνται τα Μέλη Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

11.  Σε Μέλη Δ.Ε.Π. χορηγούνται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, άδειες 

τοκετού και λοχείας, καθώς και 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, κατ’ αναλογία των 

διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, με δεδομένο ότι ουδεμία ειδική διάταξη 

ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Επιπλέον χορηγείται άδεια 22 ημερών ανά έτος σε 

κηδεμόνες αναπήρων τέκνων με πάνω από 97% αναπηρία ως προστατευόμενα μέλη. 

12. Τα Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν το δικαίωμα άδειας, ανεξάρτητα από τις κείμενες περί 

αδειών διατάξεις, προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε 

ΑΕΙ του εξωτερικού, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη. 

13. Όλες οι παραπάνω άδειες χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση 

των αρμοδίων για τη χορήγηση οργάνων, καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν 



παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του οικείου Τμήματος και Σχολής και 

πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις που καθορίζει με απόφασή της η 

Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

14.  Για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο ή στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων αιρετού μέλους σε 

αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα, ο Πρύτανης ή το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί 

να χορηγήσει άδεια απουσίας με αποδοχές μιας (1) ημέρας ανά εβδομάδα. 

15.  Κατά το διάστημα διακοπής των εκπαιδευτικών, διδακτικών και εξεταστικών 

διαδικασιών, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά 

τη διάρκεια του θέρους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, τα Μέλη ΔΕΠ 

δύναται να απουσιάζουν, αφού ενημερώσουν σχετικώς τον Πρόεδρο του οικείου 

Τμήματος. Στην περίπτωση που τα Μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα 

διοίκησης του Πανεπιστημίου, οφείλουν να ενημερώσουν για την απουσία τους τον 

Πρόεδρο του αντίστοιχου συλλογικού οργάνου. 

 
 


