
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, τα μέλη ΔΕΠ 

δικαιούνται τις εξής άδειες: 

1. Επιστημονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, με ανώτατο όριο έως ένα (1) 

ακαδημαϊκό έτος για κάθε έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) 

ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας. Δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση αδειών σε μέλη ΔΕΠ που απέχουν λιγότερα από 

δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους. 

 

2. ΄Αδεια για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

με αποδοχές, με ανώτατο όριο έως τρεις (3) μήνες ανά τρία (3) 

ακαδημαϊκά έτη. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών σε μέλη ΔΕΠ που 

απέχουν λιγότερα από δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους. 

 

3. ΄Αδεια άνευ αποδοχών, που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τα τρία 

(3) ακαδημαϊκά έτη καθ΄όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του. 

 
4. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος 

του μέλους ΔΕΠ, εγκρίνεται η χορήγηση αδειών των άρθρων 52 έως 55 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (αναρρωτικές, ανατροφής τέκνων, κύησης, λοχείας κλπ). 

 

5. ΄Αδεια για προσωπικούς λόγους σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με 

το άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ  

(μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες ολόκληρο το ημερολογιακό έτος) 

 Οι πρώτες 10 εργάσιμες ημέρες χορηγούνται από την Κοσμητεία 

      Οι υπόλοιπες 20 ημέρες χορηγούνται από την Πρυτανεία 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 5 ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ή 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. ΤΟ 

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΝ Η 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ 

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

 



Εύη Μαυρίδου 

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος 


