ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού,

Θέµα: Χορήγηση ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ άδειας

Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού
Ιονίου Πανεπιστηµίου

Άδεια µε αποδοχές σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Υ.Κ για συµµετοχή σε
προγράµµατα µετεκπαίδευσης, ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης (εκτός
των προγραµµάτων Ανοικτού Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής ή ηµεδαπής
∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ. 14346 παρ. 6) µετά από αίτηση του υπαλλήλου και
σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Η άδεια δεν µπορεί να υπερβεί την διετία, σε περίπτωση όµως φοίτησης σε
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεν µπορεί να υπερβεί τα (3) τρία ή (4)
τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του
υπαλλήλου δεν µπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν εκπαιδευτική άδεια περά των
πέντε (5) ετών.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπ. ή µεταπτ. Εκπαιδ. στο
εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξηµένες κατά 20%. Για εκτός της περιοχής
του δήµου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου µπορεί να ορίζεται
προσαύξηση έως και 40% µε απόφαση του Υ.Σ., ενώ για το εξωτερικό
παρέχονται αποδοχές αυξηµένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση µειώνεται κατά
το µέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλη αποζηµίωση. Ο υπάλληλος
δικαιούται και οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επιστροφής. Τονίζεται ότι η
προσαύξηση των αποδοχών δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που
λαµβάνουν τµηµατικά την εν λόγω άδεια αλλά µόνο στους υπαλλήλους που
απουσιάζουν διαρκώς από τη θέση τους και για όλη τη διάρκεια των
σπουδών. (∆Ι∆Α∆/Φ.51/590/οικ. 14346 παρ. 6)
Ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά ανά εξάµηνο για την
πορεία των σπουδών του µε σχετικές βεβαιώσεις από το εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Υποχρεούται επίσης να καταθέσει τον τίτλο που απέκτησε εντός τριµήνου από
την ορκωµοσία του. (ΦΕΚ 315/27-Φεβ-2008)
Μετά το τέλος της άδειας ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο
∆ηµόσιο ή σε ΝΠ∆∆ για χρονικό διάστηµα ίσο µε το τριπλάσιο του χρόνου της
άδειας.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
Παρακαλώ να µου χορηγήσετε άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης προκειµένου___________________________
________________________________________________
________________________________________________
σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Υ.Κ.
διάρκειας ______________________(

) ______________

από _____________________________________________
ή από την ηµεροµηνία έγκρισης από το Πρυτανικό Συµβούλιο

Τίτλος προγράµµατος/διδακτορικής διατριβής
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Επώνυµο:

…………………………………………..……

Όνοµα:

…………………………………………..……

_________________________________________________

Πατρώνυµο:
Κατηγορία/
Ειδικότητα

…………………………………………..……
ΥΕ/ ∆Ε/ ΤΕ/ ΠΕ
…………………………………………..……

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες όσο αφορά τις

Μόνιµος / Ι.∆.Α.Χ.

Ιδιότητα:
Υπηρεσία:

…………………………………………..……

Τηλέφωνα:

…………………………………………..……

Τόπος Εκπαίδευσης_________________________________

αποδοχές µου και τις προσαυξήσεις που δικαιούµαι.
Γνωρίζω ότι: α) η προσαύξηση των αποδοχών δεν
καταβάλλεται στους υπαλλήλους που λαµβάνουν τµηµατικά
την εν λόγω άδεια β) υποχρεούµαι να υποβάλλω αναφορά
ανά εξάµηνο για την πορεία των σπουδών µου, γ)

Παρατηρήσεις:

υποχρεούµαι να καταθέσω τον τίτλο σπουδών που θα
αποκτήσω εντός τριµήνου από την ορκωµοσία µου.

Συµφωνώ
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ή/και Ο Προϊστάµενος ∆/νσης ή
Ο Προϊστάµενος Γραµµατείας Τµήµατος ή/και Ο Πρόεδρος
Τµήµατος.

Συνηµµένα υποβάλλω βεβαίωση του οικείου ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί
εγγραφής µου στο σχετικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών
σπουδών η περί εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην
οποία αναφέρεται και η εκτιµώµενη διάρκεια
φοίτησης/εκπόνησης.

___(Ονοµατεπώνυµο)

________

Ο Γραµµατέας Ι.Π.

Ο/Η Αιτ

_________________________
___________________________
Ηµεροµηνία…………………..

