ΕΙΔΟΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1. α) Ειδική Επταμελής
Επιτροπή για
εξέλιξη/μονιμοποίηση
μέλους ΔΕΠ
β) Τριμελής
Συμβουλευτική
Επιτροπή για
εκπόνηση
διδακτορικής
διατριβής
γ) Επταμελής
Εξεταστική Επιτροπή
για αξιολόγηση και
κρίση διδακτορικής
διατριβής
δ) ΙΚΥ, ΔΟΑΤΑΠ,
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

ΝΟΜΟΣ-ΑΡΘΡΟ,
Π.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

άρθρο 3 της
υποπαραγράφου
Δ9 του Ν.
4336/2015

Συμπλήρωση εντύπου
αίτησης-δήλωσης (μόνο για
τις περιπτώσεις που η
αποζημίωση δίνεται από τον
άλλο φορέα).
Συμπλήρωση εντύπου
αίτησης-δήλωσης (μόνο για
τις περιπτώσεις που η
αποζημίωση δίνεται από τον
άλλο φορέα)

Απαιτείται
έγκριση από τη
Γ.Σ. του Τμήματος

άρθρο 3 της
υποπαραγράφου
Δ9 του Ν.
4336/2015

Απαιτείται
έγκριση από τη
Γ.Σ. του Τμήματος

Συμπλήρωση εντύπου
Απαιτείται
αίτησης-δήλωσης (μόνο για έγκριση από τη
τις περιπτώσεις που η
Γ.Σ. του Τμήματος
αποζημίωση δίνεται από τον
άλλο φορέα)
άρθρο 3 της
Συμπλήρωση εντύπου
Απαιτείται
υποπαραγράφου αίτησης-δήλωσης (μόνο για έγκριση από τη
Δ9 του Ν.
τις περιπτώσεις που η
Γ.Σ. του Τμήματος
4336/2015
αποζημίωση δίνεται από τον
άλλο φορέα)
Το σύνολο των ημερών μετακίνησης των περιπτώσεων α’ έως δ’ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
εξήντα (60) κατ’ έτος (ημερολογιακό).
2.

3.

άρθρο 3 της
υποπαραγράφου
Δ9 του Ν.
4336/2015

Συμμετοχή σε
άρθρο 2 παρ.5
Επιστημονικά
εδ. α΄ του
Συνέδρια, Σεμινάρια,
Ν.2530/1997
συμμετοχή σε
άρθρο 35, παρ.
προγράμματα
1γ του
ανταλλαγών
Εσωτερικού
ERASMUS,
Κανονισμού του
βραχυχρόνια
Πανεπιστημίου
διδασκαλία σε
Πατρών
πανεπιστήμια του
εξωτερικού
ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ
Ά άρθρα 17 παρ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ
1δ του Ν.
ΛΟΓΟΥΣ
1268/82 και
35 παρ. 1β του
Εσωτερικού
Κανονισμού
Λειτουργίας
του
Πανεπιστημίο
υ Πατρών
Οι διατάξεις του

Συμπλήρωση αίτησης- Η
άδεια χορηγείται από τη Γ.Σ.
του Τμήματος και
κοινοποιείται στον ΠρύτανηΑπαιτείται ο ορισμός
αντικαταστάτη
εκπαιδευτικών καθηκόντων

Μετά από
εισήγηση του
Προέδρου είναι
δυνατόν να
χορηγείται άδεια
μέχρι δύο
εβδομάδες ανά
εξάμηνο
(Ακαδημαϊκό)

1.Συμπλήρωση αίτησης του
ενδιαφερομένου, 2.
υποβολή αιτήματος προς το
Τμήμα, 3.Το Τμήμα
υποβάλλει το αίτημα προς
την Κοσμητεία της Σχολής,
σε περίπτωση που δεν έχει
γίνει υπέρβαση των δέκα
ημερών κατ’ έτος
(ημερολογιακό),
διαφορετικά προς τη Δ/νση

Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις είναι
δυνατή η
χορήγηση άδειας
μέχρι 10 ημερών
με αποδοχές από
την Κοσμητεία
της Σχολής και
επιπρόσθετη
άδεια μέχρι 20
ημερών από τον

άρθρου 8 παρ. 18 Διοικητικών Υπηρεσιών αν
(θ)
του
Ν. πρόκειται για επιπρόσθετη
4009/2011.
άδεια
4.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ
α) Βραχυχρόνιες

β) Μακροχρόνιες

άρθρο 55, παρ.
2β του Ν.
3528/07, όπως
τροποποιήθηκε
από το άρθρο 2,
παρ. 2, του Ν.
4210/2013
και άρθρα 54 &
56 του Ν.
3528/07

Αίτηση στο Γεν.
Πρωτόκολλο, με επισύναψη
γνωμάτευσης θεράποντος
ιατρού έως 8 ημέρες κατ’
έτος. 2 ημέρες εξ’ αυτών,
αλλά όχι συνεχόμενες
μπορούν να χορηγούνται
μόνο με υπεύθυνη δήλωση

Πρύτανη. Δεν
απαιτείται
έγκριση Γενικής
Συνέλευσης
Ενημέρωση της
Υπηρεσίας για
ασθένεια την ίδια
μέρα. Χρόνος
υπηρεσίας
τουλάχιστον 6
μήνες.
Σε περίπτωση
βραχυχρόνιας
άδειας πριν ή
μετά από αργία ή
ανάμεσα σε δύο
αργίες
παραπέμπεται
υποχρεωτικά για
εξέταση στην
οικεία
υγειονομική
επιτροπή
1. Χορηγείται
αναρρωτική
άδεια με
αποδοχές τόσων
μηνών, όσα είναι
και τα έτη
υπηρεσίας του,
από την οποία
αφαιρείται το
σύνολο των
αναρρωτικών
αδειών που
τυχόν έχει λάβει
μέσα στην
προηγούμενη
πενταετία.
2. Αναρρωτική
άδεια χωρίς
διακοπή δε
μπορεί να
υπερβεί τους 12
μήνες.
3. Χρόνος
υπηρεσίας
τουλάχιστον 6

μηνών θεωρείται
ως πλήρες έτος.
Αίτηση για
παράταση
αναρρωτικής
άδειας
υποβάλλεται το
αργότερο μέσα
στο τελευταίο
δεκαπενθήμερο
του χρόνου της
άδειας που του
έχει χορηγηθεί
5.

ΚΥΗΣΗΣ

άρθρο 52 παρ. 1
Αίτηση στο Γεν. Πρωτόκολλο
του Ν. 3528/2007 γνωμάτευση μαιευτήρα για
πιθανή ημερομηνία
τοκετού.
(Χορηγείται άδεια με
πλήρεις αποδοχές δύο
μήνες πριν την πιθανή
ημερομηνία τοκετού)

6.

ΛΟΧΕΙΑΣ

7.

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

άρθρο 52 του Ν.
3528/07, του
άρθρου 59 του Ν.
3584/2007 και
του άρθρου 38
του Εσωτερικού
Κανονισμού
Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου
Πατρών
άρθρο
53
παρ. 2 του
Ν.
3528/2007,
στις οποίες
παραπέμπει
το άρθρο 38
του
Εσωτερικού
Κανονισμού
Λειτουργίας
του
Πανεπιστημί
ου Πατρών
(ΦΕΚ
1062/14-704 τ.Β’).

Αίτηση στο Γεν. Πρωτόκολλο
συνοδευόμενη από
ληξιαρχική πράξη γέννησης

Αίτηση στο Γεν. Πρωτόκολλο
συνοδευόμενη από
ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Σε περίπτωση χρήσης της
άδειας ανατροφής τέκνου
από πατέρα γονέα
συμπληρώνεται η αίτηση.
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ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΩΝ

άρθρο
31
παρ. 1 του
Ν.
4440/2016

Αίτηση στο Γεν. Πρωτόκολλο
και ιατρική γνωμάτευση

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
Αρμόδια : Μαρία Πυλαρινού
Email: pylar@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969081

Σε περίπτωση
ανήλικων τέκνων
μόνο:
α) 4 εργάσιμες
ημέρες για κάθε
ημερολογιακό
έτος
β) 5 εργάσιμες
ημέρες για
τρίτεκνους ή
πολύτεκνους
γ) 6 εργάσιμες
ημέρες για
μονογονείς

