
Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4009/2011
Επιστημονικές και λοιπές άδειες

 . Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με 1
πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε 
τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, 
ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία 
αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την 
επιστημονική άδεια. Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το 
προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής μετά τη 
λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή 
πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε 
προτείνει.

 . Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο 2
μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. ∆εν 
παραγράφεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται με εκείνο 
της επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του 
αιτούντος.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 32 ΝΟΜΟΣ 4452/2017 και ισχύει από 15/02
/2017

 . Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην 3
αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα 
ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους 
προσαυξανόμενες κατά 80%.

 α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του 4.
χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί 
σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε 
διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ∆ΕΠ οι αποδοχές τις οποίες 
έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.

β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι 
περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη 
εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την 
επιστημονική άδεια.

Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 88 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 και ισχύει από 04/08/2017

 Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της κοσμητείας 5.
και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο 
νομιμότητας και σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 
καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της 
σχολής.Κατά το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των 
συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον καθηγητή 
καταβάλλονται από τον ίδιο.



Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4186/2013 και ισχύει από 17/09
/2013

 . Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή 6
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

 . Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα 7
και απόφαση της κοσμητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας με πλήρεις αποδοχές, με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1.


