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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Α.Π.: 954
Μυτιλήνη, 9/3/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(συνεδρία 22/23-02-2017)

«Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης εκπαιδευτικής
μεταδιδακτορική έρευνα στα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.»

άδειας

για

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:
o

Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

o

Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 6 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α’/11.05.2016),

o

Την 126603/Ζ2/29.07.2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,

o

Την ανάγκη διασφάλισης των προϋποθέσεων, ώστε οι διδάκτορες μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., να μπορούν να ενταχθούν σε άρτιο πλαίσιο λήψης εκπαιδευτικής άδειας για
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας,

o

Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου και των προγραμμάτων
σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών αδειών για
μεταδιδακτορική έρευνα,

αποφασίζει

και εγκρίνει τα ακόλουθα:


Η εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα μέλη των κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγείται με Πράξη Πρύτανη, ύστερα από: [α] εισήγηση της
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Συνέλευσης του Τμήματος, για όσες και όσους είναι ενταγμένοι σε Τμήμα [β] εισήγηση της
Κοσμητείας, για όσες και όσους είναι ενταγμένοι σε Σχολή.


Στην, κατά περίπτωση, εισήγηση πρέπει να διατυπώνεται με σαφή τρόπο ποιος/ποιά θα
αναπληρώσει το μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που θα απουσιάσει με εκπαιδευτική
άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, όσο και το έργο (διδακτικό κ.λπ.) που θα του/της
ανατεθεί για το υπόλοιπο του/ων ακαδημαϊκού/ών εξαμήνου/ων, προ ή/και μετά την
απουσία του.



Το χρονικό διάστημα λήψης της εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική έρευνα, μπορεί
να είναι και μικρότερο των 6 ή των 12 μηνών.



Συστήνεται η έναρξη και λήξη της εκπαιδευτικής άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας να
συμπίπτει με την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ειδικότερα η ημερομηνία
έναρξης του εαρινού εξαμήνου να συμπίπτει με την έναρξη ή λήξη της εκπαιδευτικής
άδειας για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος σπουδών.



Για τα κατά τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016 υπηρετούντα ή υπό διορισμό μέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., για τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται υπόψη ο
συνολικός αναγνωρισμένος χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο. Για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,
Ε.Τ.Ε.Π. των οποίων οι θέσεις προκηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν μετά τη δημοσίευση του
Ν. 4386/2016 για τη συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η
προϋπηρεσία στην αντίστοιχη κατηγορία (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.). Για την εφαρμογή των
παραπάνω εδαφίων, ως χρόνος υπηρεσίας δεν υπολογίζεται: α) το χρονικό διάστημα
προηγούμενης εκπαιδευτικής άδειας, β) το χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων, γ)
το χρονικό διάστημα άδειας άνευ αποδοχών, δ) ο χρόνος νόμιμης μακροχρόνιας (πάνω από
20 ημέρες) άδειας απουσίας όπως αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής
τέκνου, ε) ο χρόνος αποχής από καθήκοντα με απόφαση Υπουργού ή λόγω πειθαρχικής
ποινής.



Η αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας και οι απαιτούμενες
αποφάσεις οργάνων είναι δυνατόν να προηγούνται του χρόνου θεμελίωσης του
δικαιώματος λήψης επιστημονικής άδειας. Η αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, όμως, εκδίδεται
μετά το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την ανάρτησή της στον ιστότοπο του
Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
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Ακολούθως, καλείται ο Πρύτανης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

