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ΠΡΟΣ :  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Επί της εγκρίσεως αδειών για συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. . 

 

ΣΧΕΤ.: Οι  διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3528/2007. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 95/15.09.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα να χορηγούνται στους διοικητικούς υπαλλήλους βραχυχρόνιες 

άδειες για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ., ως εξής:  

 

Α) Για συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ως 

εισηγητές ή συμμετέχοντες, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία, με αίτηση του 

ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και αιτιολογημένη τεκμηρίωση ως προς το συμφέρον της υπηρεσίας από τον άμεσο 

διοικητικό Προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπηρετεί. Οι ημέρες αδείας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα 

(10) ανά ημερολογιακό έτος.  

 

Β) Για συμμετοχή σε τέσσερα (4) κατ΄ ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό έτος επιμορφωτικά προγράμματα και 

σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ και άλλων φορέων επιμόρφωσης, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την 

υπηρεσία, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και αιτιολογημένη τεκμηρίωση ως προς το συμφέρον της 

υπηρεσίας από τον διοικητικό Προϊστάμενο της υπηρεσίας που υπηρετεί. 

 

Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται με αποδοχές και για όλο το διάστημα κατά το οποίο ο υπάλληλος συμμετέχει 

στις ανωτέρω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι μέρες που είναι αναγκαίες για την μετάβαση 

και την επιστροφή του υπαλλήλου. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                        

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

Κοινοποίηση:  

- Γραμματεία Πρυτανείας  

- Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων   

- Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών.  

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 
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