
Επιπρόσθετες Άδειες Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 

1. α) Τα λοιπά Μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) 

δύναται να απουσιάζουν, κατά το διάστημα διακοπής, λόγω των εορτών των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη διάρκεια του θέρους, από τις 

εκπαιδευτικές, διδακτικές και εξεταστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

της Συγκλήτου, με την υποχρέωση όμως να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους 

και να ενημερώσουν για τη διάρκεια της απουσίας τους τον Διευθυντή του Τομέα, 

όπου ανήκουν ή τον Πρόεδρο του Τμήματος, εάν στο Τμήμα δεν λειτουργούν τομείς. 

Όσα Μέλη συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Π.Δ.Μ., οφείλουν να 

ενημερώσουν για την απουσία τους και τον Πρόεδρο του οικείου συλλογικού 

οργάνου.  

β) Στα Μέλη της παραπάνω παραγράφου δύναται να χορηγείται άδεια, μέχρι 

δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες ανά εξάμηνο, για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά 

συνέδρια, σεμινάρια, ή και για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών. 

2. Στις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού είναι δυνατή, για σοβαρούς προσωπικούς 

ή οικογενειακούς λόγους η χορήγηση πρόσθετης άδειας με αποδοχές για διάστημα 

μέχρι δέκα (10) ημερών από τη Σύγκλητο. Η άδεια χορηγείται, μετά από θετική 

εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, εφόσον δεν χορηγείται από τον ίδιο. 

3. Στις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού χορηγείται αναρρωτική άδεια από τον 

Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η χορηγούμενη άδεια 

κοινοποιείται στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα. 

4. Στους γονείς Μέλη των παραπάνω κατηγοριών προσωπικού χορηγούνται, με 

απόφαση του Πρύτανη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, άδειες τοκετού 

και λοχείας, καθώς και άδεια ανατροφής τέκνου, κατ’ αναλογία των ισχυουσών 

διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. 

5. Στο προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών μπορεί, με αίτηση των 

ενδιαφερομένων, να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για 

μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους, με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για 

κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους 

και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του 

Π.Δ.Μ.. 


