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ΘΔΜΑ: «Χορήγηζη (για σποηρόθοσς) – Ανανέωζη άδειας σπηρεζιακής εκπαίδεσζης εκπαιδεσηικών 

Πρωηοβάθμιας  και Δεσηεροβάθμιας  Εκπαίδεσζης για ηο ζτολικό έηος 2010-2011».  
 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη, κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2010, ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ 

πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ζηνπο Δηδηθνχο Φνξείο 19-210 Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο & 

19-220 Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ΚΑΔ 0282, πνπ αθνξνχλ ζηελ απνδεκίσζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ηεινχλ ζε άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κεηαθέξζεθε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, 

επιηπέπεηαι μόνο η ανανέωζη  αδειών ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ. 

Δπίζηρ επιηπέπεηαι η σοπήγηζη νέων αδειών μόνο ζε ςποηπόθοςρ, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3528/2007 νξίδεηαη φηη « Η άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, εάλ ν ππάιιεινο έρεη 

ιάβεη ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ. » ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη 

ππφηξνθνη άιισλ θνξέσλ. 
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έγθαηξα ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αδεηψλ ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο, κε απνδνρέο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί λα αθνινπζήζνπλ 

ηηο νδεγίεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, θπξίσο σο πξνο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο  αίηεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη, γηα ηηο άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ26Α΄/9-2-2007), ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2986/2002 

(ΦΔΚ24Α΄/13-2-2002), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν.3687/2008 ( ΦΔΚ 159Α΄/1-

8-2008)
  
, ηνπ άξζξνπ 15 θαη 16 ηνπ Π. Γ. 1/2003 (ΦΔΚ 1Α΄/3-1-2003) θαη ηεο αξ. Φ.353.1/3/102865/Γ1/4-10-2005 

ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1461Β΄/21-10-2005).  

 

Α. ΄Αδειερ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ. 

 

΄Αδειερ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ για ζςμμεηοσή ζε ππογπάμμαηα ή κύκλοςρ μεηαπηςσιακήρ εκπαίδεςζηρ. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, επιηπέπεηαι η ανανέωζη αποκλειζηικά για ηην ολοκλήπωζη ηίηλος  

μεηαπηςσιακών ζποςδών ( ζε ανηιδιαζηολή με ηην έναπξη ).  
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 Δπιηπέπεηαι η σοπήγηζη αδειών για ηην έναπξη μεηαπηςσιακών ζποςδών ζε ςποηπόθοςρ, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3528/2007 νξίδεηαη φηη « Η άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, 

εάλ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ », νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

επεθηείλνληαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-11 θαη ζηνπο ππνηξφθνπο άιισλ θνξέσλ. 

 Άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο δεν σοπηγείηαι για μεηαδιδακηοπική έπεςνα (ζρεηηθή ε αξ. 

546/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο).  

 χκθσλα κε ηελ παξ. 6, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3620/2007 (ΦΔΚ 276
Α
΄/11-12-2007), σο ζπληάμηκνο ρξφλνο 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζεσξείηαη ν ρξφλνο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο κέρξη κία 

πεληαεηία.  

 

1. Πποϋποθέζειρ  

Οη εθπαηδεπηηθνί δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο, 

φηαλ: α) Δίλαη ππφηξνθνη β) ζπκπιεξψλνπλ ηε δνθηκαζηηθή ππεξεζία κέρξη 31-8-2010, γ) ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ απνκέλεη κεηά ην πέξαο ηεο άδεηαο δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ηεηξαπιάζηνπ ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηεο άδεηαο, δ) ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ζην εμσηεξηθφ 

γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιά ηε  γιψζζα ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα κεηαβνχλ. Δηδηθά γηα ηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ε πνιχ θαιή γλψζε απνδεηθλχεηαη κε δίπισκα επηπέδνπ  Advanced ή Γ1 ηνπ Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο θαη γηα ηηο άιιεο γιψζζεο κε δίπισκα αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην λα πξνβεί ζε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη ε αίηεζε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά λα ππνβιεζνχλ κέρξη 30 - 6 -2010 

γηα αλαλέσζε θαη γηα ρνξήγεζε (κφλν γηα ππνηξφθνπο).  Οη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο ζην νηθείν γξαθείν ή δ/λζε, πνπ αλήθνπλ νξγαληθά.  

 

ηοςρ εκπαιδεςηικούρ πος μεηαηέθηκαν η άδεια ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ σοπηγείηαι από ηη 

νέα θέζη μεηάθεζηρ αλλά η αίηηζη θα ςποβληθεί ζηην παλιά θέζη. 

 

2. Όπγανα σοπήγηζηρ άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ 

Η άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο (αξ. Φ.353.1./324/105657/Γ1-ΦΔΚ1340Β΄/16-10-2002 ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο απηή 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξ. Φ. 353.1/3/102865/Γ1/4-10-2005 (ΦΔΚ 1461Β΄/21-10-2005), κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαηά πεξίπησζε (άξζξν 15 θαη 16, 

ηνπ Π.Γ. 1/2003- ΦΔΚ 1Α΄/3-1-2003).    

Η απφθαζε ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηε δηεχζπλζε dppe@ypepth.gr γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη dprb@ypepth.gr γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

3. Υπονική διάπκεια 
Η άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ρνξεγείηαη γηα έλα ζρνιηθφ έηνο. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο επαλέξρεηαη κε λέα αίηεζε αλαλέσζεο θαη πξφζθαηα δηθαηνινγεηηθά. Αλ πξφθεηηαη γηα 

θνίηεζε ζε πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, ε άδεηα ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία (3) έηε. Αλ φκσο πξφθεηηαη γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ηφηε ε άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα (4) έηε. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ άδεηα ππεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο  πέξαλ ησλ πέληε (5) εηψλ. ην ρξφλν  άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ζπκςεθίδεηαη ν 

ρξφλνο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο πνπ ηπρφλ έρεη  ρνξεγεζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θαηά ηελ 

ππεξεζία ηνπ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

 

4. Αποδοσέρ  

Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο, ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηνπ 

απμεκέλεο θαηά 20%, εάλ πξφθεηηαη γηα άδεηα ζην εζσηεξηθφ. Αλ ε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε γίλεηαη εθηφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ δήκνπ ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κπνξεί λα νξίδεηαη πξνζαχμεζε έσο θαη 40% κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ ΑΠΤΠΔ ή ΑΠΤΓΔ. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαη απνδνρέο απμεκέλεο ζην δηπιάζην κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη ζην 

εμσηεξηθφ. Η πξνζαχμεζε ησλ απνδνρψλ κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ππνηξνθία ή άιινπ είδνπο 

ρξεκαηηθή ακνηβή ή απνδεκίσζε πνπ ηπρφλ ρνξεγείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο επίζεο δηθαηνχηαη νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο άπαμ. Οη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη, ε 

δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε  ην αξ.2/87661/0022/1-12-99 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  
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5. Ανάκληζη - Γιακοπή άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ 
Η άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο κπνξεί λα αλαθαιείηαη ή λα δηαθφπηεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο γηα 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο (ζνβαξνί ιφγνη πγείαο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

αζρνιεζεί κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, άδεηα θχεζεο - ινρείαο - αλαηξνθήο ηέθλνπ, απφζπαζε ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ), ή γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ επίδνζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

(ΑΠΤΓΔ/ΑΠΤΠΔ θαηά πεξίπησζε). Δθπαηδεπηηθφο ηνπ νπνίνπ ε άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο έρεη 

αλαθιεζεί ή δηαθνπεί, κπνξεί λα επαλέιζεη εθ λένπ κε αίηεζε ρνξήγεζεο. ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ησλ 

ζπνπδψλ θαη απνλνκήο ηνπ ηίηινπ πξνηνχ λα ιήμεη ε άδεηα, ν εθπαηδεπηηθφο  επηζηξέθεη ζηα θαζήθνληά ηνπ  θαη  

ππνβάιιεη ζην ΑΠΤΓΔ/ΑΠΤΠΔ θαηά πεξίπησζε ζρεηηθή αίηεζε κε ηνλ απνθηεζέληα ηίηιν ζπνπδψλ 

(επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) γηα ηε δηαθνπή ηεο άδεηαο. 

 

6. Τποσπεώζειρ εκπαιδεςηικών 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ26Α΄/9-2-2007) θαη ηνπ άξζξνπ 9, ηνπ 

Ν.2986/2002 (ΦΔΚ 24Α΄/13-2-2002), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν.3687/2008   

( ΦΔΚ 159Α΄/1-8-2008),
 
 ν εθπαηδεπηηθφο κεηά ην ηέινο ηεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ππνρξενχηαη: 

α) λα ππεξεηήζεη ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  ίζν κε ην ηξηπιάζην 

ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο.  

β) απφ ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε πξέπεη λα δηαλπζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 

ζηελ νπνία αλήθε θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

γ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαηαζέηεη ζην 

ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ιεπηνκεξή έθζεζε πξνφδνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην νηθείν ΑΠΤΠΔ ή ΑΠΤΓΔ. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηηο απνδνρέο πνπ 

έιαβε θαηά ην ρξφλν ηεο άδεηαο, ν νπνίνο δελ ππνινγίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Αλψηεξνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (ΑΠΤΠΔ ή  ΑΠΤΓΔ θαηά πεξίπησζε).  

Γηεπθξηλίδνπκε φηη ν ρξφλνο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο δε ζεσξείηαη φηη ππεξεηήζεθε ζηελ νξγαληθή 

ζέζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε θεωπείηαι όηι διανύθηκε ζε ζσολείο Α΄  καηηγοπίαρ (ζρεηηθή ε αξ. 394/2007 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). 

 

 7. Γικαιολογηηικά σοπήγηζηρ αδειών ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ 

Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ππωηόηςπα ή επικςπωμένα ανηίγπαθα. Δπίζεο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ρνξήγεζε ή παξάηαζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ζην 

εμσηεξηθφ, εθφζνλ είλαη μελφγισζζα, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Δηδηθφηεξα, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 

7. 1. Υοπήγηζη (μόνο για ςποηπόθοςρ) άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εξωηεπικό για 

μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ. 

α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε εγγραθής ή βεβαίωζε αποδοτής απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε 

άδεηα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ζα ππνβιεζεί ε βεβαίσζε εγγξαθήο έσο 31/10/2010, δηαθνξεηηθά ζα δηαθφπηεηαη 

ε άδεηα. 

γ. Αλαισηηθό  πρόγρακκα ζποσδώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο.  

δ. ύληοκο βηογραθηθό ζεκείωκα. 

   ε. Αποδεηθηηθά ζηοητεία  γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα   κεηαβεί   ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

  ζη. Βεβαίσζε ππνηξνθίαο ηνπ θνξέα κε ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. 

 

7. 2. Υοπήγηζη (μόνο για ςποηπόθοςρ) άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εξωηεπικό για 

εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ 

α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε εγγραθής ή βεβαίωζε αποδοτής απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε 

άδεηα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ζα ππνβιεζεί ε βεβαίσζε εγγξαθήο έσο 31/10/2010, δηαθνξεηηθά ζα δηαθφπηεηαη 

ε άδεηα.  

γ.  Θέκα δηδαθηορηθής δηαηρηβής. 

δ.  Προγρακκαηηζκός  εργαζηώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο. 

ε. ύληοκο βηογραθηθό ζεκείωκα. 

ζη. Αποδεηθηηθά ζηοητεία  γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα κεηαβεί ν 

εθπαηδεπηηθφο. 



δ. Βεβαίσζε ππνηξνθίαο ηνπ θνξέα κε ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. 

 

7. 3. Υοπήγηζη (μόνο για ςποηπόθοςρ) άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εζωηεπικό για 

μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ. 
α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο  φηη ν αηηψλ έρεη γίλεη δεθηφο ζε πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη έσο 31/10/2010 ηε βεβαίωζε εγγραθής, δηαθνξεηηθά ζα 

δηαθφπηεηαη ε άδεηα. 

γ. Αλαισηηθό πρόγρακκα ζποσδώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο.  

δ. ύληοκο βηογραθηθό ζεκείωκα. 

ε. Βεβαίσζε ππνηξνθίαο ηνπ θνξέα κε ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. 

 

7. 4. Υοπήγηζη (μόνο για ςποηπόθοςρ) άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εζωηεπικό για 

εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ. 
α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε ορηζκού ηες ηρηκειούς ζσκβοσιεσηηθής  επηηροπής θαη ηοσ ζέκαηος ηες δηδαθηορηθής δηαηρηβής.  

γ. Προγρακκαηηζκός εργαζηώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή. 

δ. ύληοκο βηογραθηθό ζεκείωκα. 

ε. Βεβαίσζε ππνηξνθίαο ηνπ θνξέα κε ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. 

 

 

7. 5. Ανανέωζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο  εξωηεπικό για μεηαπηςσιακέρ 

ζποςδέρ. 

α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε ηοσ παλεπηζηεκίοσ φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην επφκελν έηνο. 

Απφ ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ε θνίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ θαλνληθή γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

γ. Πρόγρακκα ζποσδώλ ηοσ παλεπηζηεκίοσ γηα ηο δεηούκελο αθαδεκαϊθό έηος.  

δ. Λεπηοκερής έθζεζε προόδοσ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Απηή ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή 

ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ, θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρεη εληαρζεί, ηθαλνπνηεηηθή ή φρη αληαπφθξηζε ζηελ 

αλειιηπή θνίηεζε θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη πξφηαζε γηα ηπρφλ ζπλέρηζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. 

 

7. 6. Ανανέωζη ηηρ άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εξωηεπικό για εκπόνηζη 

διδακηοπικήρ διαηπιβήρ. 

α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε ηοσ παλεπηζηεκίοσ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην επφκελν έηνο.  Απφ ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο  ήηαλ 

ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

γ. Προγρακκαηηζκός εργαζηώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο. 

δ. Λεπηοκερής έθζεζε προόδοσ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Απηή ζα πεξηιακβάλεη 

πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ, θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρεη εληαρζεί, ηθαλνπνηεηηθή ή φρη 

αληαπφθξηζε ζηελ αλειιηπή θνίηεζε θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη πξφηαζε γηα ηπρφλ 

ζπλέρηζε ηεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. 

 

7. 7.  Ανανέωζη άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εζωηεπικό για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ 

α.  Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε εγγραθής γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο ή βεβαίωζε φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα 

ζπλερίζεη ηε θνίηεζή ηνπ. Απφ ηε βεβαίσζε πξέπεη  λα πξνθχπηεη φηη ε θνίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ θαλνληθή 

γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Η βεβαίσζε απηή ρνξεγείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.  

γ. Λεπηοκερής έθζεζε προόδοσ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Απηή ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο 

πνξείαο ησλ ζπνπδψλ, θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρεη εληαρζεί, ηθαλνπνηεηηθή ή φρη αληαπφθξηζε ζηελ 

αλειιηπή θνίηεζε θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη πξφηαζε γηα ηπρφλ ζπλέρηζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.  

δ. Πρόγρακκα ζποσδώλ  γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο,  



 

7. 8.  Ανανέωζη άδειαρ ςπηπεζιακήρ εκπαίδεςζηρ με αποδοσέρ ζηο εζωηεπικό για εκπόνηζη διδακηοπικήρ 

διαηπιβήρ 

α.  Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε ηες ηρηκειούς ζσκβοσιεσηηθής επηηροπής ή ηοσ επηβιέποληος θαζεγεηή  φηη ν εθπαηδεπηηθφο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην επφκελν έηνο.  Απφ ηε βεβαίσζε ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο  ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

γ. Λεπηοκερής έθζεζε προόδοσ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Απηή ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή 

ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ, θαηαγξαθή ησλ εξεπλεηηθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρεη εληαρζεί, ηθαλνπνηεηηθή ή φρη αληαπφθξηζε ζηελ 

αλειιηπή θνίηεζε θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη πξφηαζε γηα ηπρφλ ζπλέρηζε ηεο 

άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.  

δ. Προγρακκαηηζκός εργαζηώλ γηα ην δεηνχκελν αθαδεκατθφ έηνο.  

 

 

 

Β. ΄Αδεια σωπίρ αποδοσέρ για ολοκλήπωζη ζποςδών, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 16, πεπ. Δ΄ ηος 

Ν. 1566/1985. 

 

Γικαιολογηηικά 

α. Αίηεζε. 

β. Βεβαίωζε εγγραθής ηνπ αηηνχληνο ζην παλεπηζηήκην. 

γ. Βεβαίωζε  ζποσδώλ  ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ην έηνο έλαξμεο ησλ ζπνπδψλ, ε πξφνδνο 

ησλ ζπνπδψλ, ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν αηηψλ, θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 

δ. Πρόγρακκα ζποσδώλ, απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαπηπρηαθφ θχθιν 

ζπνπδψλ ή πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,  

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη θαη    30- 6 -2010. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ηειέθσλα ησλ ΑΠΤΠΔ θαη ΑΠΤΓΔ, φπνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 
 

 

                                                                                                             Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

                                                               ΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

ςνοδεςηικά : ηξία (3) ζρέδηα αίηεζεο θαη έλαο (1) πίλαθαο κε ηειέθσλα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ 

 

Δζωηεπική διανομή 

 

1. Γξ. θ. Τπνπξγνχ. 

2. Γξ. θ. Τθππνπξγνχ. 

3. Γξ. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

4. Γξ. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

5. Γξ. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

6. Γξαθεία Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

7. Γξ. Γ. Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ΠΔ & ΓΔ 

8. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο - Σκήκα Γ΄ (100)                                                  

9. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Α/ζκηαο Δθπ/ζεο - Σκήκα E΄ (100)  

10. Γ/λζε ΠΟΓΔ 

11. Γ/λζε πνπδψλ Α/ζκηαο &  Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

12. Γξαθείν Δλεκέξσζεο Κνηλνχ.                                                                                            

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

1. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο . 

2. Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο φιεο ηεο ρψξαο. 

3. Γξαθεία Δ.Δ. φιεο ηεο ρψξαο.  

4. Γξαθεία πκβνχισλ Δθπαίδεπζεο Δμσηεξηθνχ (κέζσ ΓΙΠΟΓΔ). 

5. Ι.Κ.Τ , Λπζηθξάηνπο 14,  ΑΘΗΝΑ. 

6. ΟΛΜΔ,  Κνξλάξνπ 2,   ΑΘΗΝΑ. 

7. ΓΟΔ,  Ξελνθψληνο 15
α  

, ΑΘΗΝΑ. 

8. OEEK. 

9. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. 



 
 

 

 

 
Πίνακαρ με ηα ηηλέθωνα ηων ΑΠΤΠΔ και ΑΠΤΓΔ, όπος μποπούν να απεςθύνονηαι οι 

εκπαιδεςηικοί για πεπαιηέπω διεςκπινίζειρ. 

 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΗ 

Α. Π.Υ..Π.Ε. 

Σειέθσλν 
Α. Π.Υ..Δ.Ε. 

Σειέθσλν 

ΑΣΣΙΚΗ 210 6464294 210 6464294 

ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2310 474835 2310 474834 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚ. -ΘΡΑΚΗ 25310 83510 25310 83553 

ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 24610 21352 24610 21352 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 22810 81974 22810 79615 

Β. ΑΙΓΑΙΟΤ 22510 48163 22510 48154 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 26610 82194-5 26610 82194-5 

ΘΔΑΛΙΑ 2410 539224 2410 539221 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 22310 66151 22310 66151 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 2710 230116/242674 2710 230115/230111 

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 2610 362404 2610 362405 

ΚΡΗΣΗ 2810 347292 2810 347299 

ΗΠΔΙΡΟΤ 26510 83976 26510 83976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ΑΙΣΗΗ 

ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

     ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ 

     I. ΔΠΩΝΤΜΟ...................................………… ΟΝΟΜΑ ...............................…………. 

     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ ..................................……….. 

    ΙΙΙ. ΚΛΑΓΟ...............ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ..........……………………………  

    IV. Γ/ΝΗ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ (1) 

    ΟΓΟ............................………………ΑΡ.......    ΠΟΛΗ.........................Σ.Κ.............. 

   ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ (2)..........................................ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ………………………….. 

          

Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α Κ Α     Σ Ο Ι Υ Ε Ι Α 

V.  ΑΡΙΘΜΟ    

ΜΗΣΡΩΟΤ 

      

 

VI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΔΗ.……………………………………………… 

. 

 

 

........................…………………………………… 

 

 

 

 

Γ/ΝΗ........................................................ΑΡ...........ΣΚ…………….         

ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ (3).................................  

VII. ΠΔΡ. ΜΔΣΑΘΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΟΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ        

………………………………... 

 

ΚΩΓ 
    

VIII. ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.......................................................... 

ΙX. ΔΙΓΟ ΠΟΤΓΩΝ: (4)  α)εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

                                ζέκα:..................................................................................…………… 

                                β)κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο 

                                ηίηινο:............................................................................ 

X. Α.Δ.Ι.............................…….ΣΜΗΜΑ.………………...................………………………(5) 

 

XI. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: (6)α)...........................................................................……………… 

                                                 β)...........................................................................…………… 

                                        γ)...........................................................................…………… 

                                                 δ)...........................................................................………… 

 

                                                      ………………….    /   /  2010 

                                                        

                                                           Ο/Η ΑΙΣ………….. 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α    Α Ι Σ Ο Τ Ν Σ Ο  (7) 

              

α. Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ : ...........................................  

β. Έηνο γέλλεζεο:..........................    

γ. πλνιηθφο ρξφλνο αδεηψλ ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο (κέρξη 31-8-2010): έηε................κήλεο........... 

δ. πλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Α/ζκηα -  Β/ζκηα εθπ/ζε (κέρξη 31-8- 2010): έηε.........κήλεο....…..  

ε. Βεβαηψλεηαη φηη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ππεξεηεί ......................................… 

   ...........................................................................................................…………………… 

ζη. Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε αλσηέξσ εθπ/θφο δε δηψθεηαη πνηληθά νχηε εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή 

δίσμε......................... 

δ. Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε αλσηέξσ εθπ/θφο  είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ…………............. ή 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο…………  

 

Διζήγηζη ηος  Γ/νηή ηηρ Γ/νζηρ ή ηος Πποϊζηαμένος Γπαθείος Ππωηοβάθμιαρ ή Γεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ  .............................................................................. 

 

/   /  2010 

                

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ/ΝΗ ή  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

 

       

                              

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

(1)  Αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε κνλίκνπ θαηνηθίαο.   

(2), (3) Αλαγξάθεηαη  ηνπιάρηζηνλ έλα ηειέθσλν θαηά πεξίπησζε γηα άκεζε επηθνηλσλία.                                

(4), (5), (6)  πκπιεξψλνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπ/θφ (ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά λα ππνβάινληαη καδί κε ηελ 

αίηεζε). 

(7) πκπιεξψλνληαη  απφ ηε Γ/λζε ή ην Γξαθείν ηεο Α/ζκηαο - Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

 

ΑΙΣΗΗ 

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕ 

     

 I. ΔΠΩΝΤΜΟ...................................………… ΟΝΟΜΑ ...............................…………. 

     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ ..................................……….. 

     ΙΙΙ. ΚΛΑΓΟ...............ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ..........……………………………  

     IV. Γ/ΝΗ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ (1) 

    ΟΓΟ............................………………ΑΡ.......ΠΟΛΗ.........................Σ.Κ.............. 

   ΣΗΛ.  ΚΑΣΟΙΚΙΑ (2)..........................................ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ……………………………..

           

Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α Κ Α     Σ Ο Ι Υ Ε Ι Α 

V.  ΑΡΙΘΜΟ    

ΜΗΣΡΩΟΤ 

      

VI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΔΗ.……………………………………………… 

. 

 

 

........................…………………………………… 

 

 

 

 

Γ/ΝΗ........................................................ΑΡ...........ΣΚ…………….         

ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ (3).................................  

VII. ΠΔΡ. ΜΔΣΑΘΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΟΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ 

………………………………... 

 

ΚΩΓ 
    

VIII. ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.......................................................... 

ΙX. ΔΣΟ ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΑΓΔΙΑ………ΔΝΑΡΞΗ ……….. ΛΗΞΗ…………….. 

X. ΔΙΓΟ ΠΟΤΓΩΝ: (4)  α)εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

                                       ζέκα:..................................................................................………. 

                                       β)κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο  

                                       ηίηινο:............................................................................ 

  XΙ. Α.Δ.Ι.............................…….ΣΜΗΜΑ.………………...................………………………(5) 

 XIΙ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: (6)α)...........................................................................……………… 

                                                   β)...........................................................................…………… 

                                          γ)...........................................................................…………… 

                                                   δ)...........................................................................………… 

 

                                                      ………………….    /   /  2010 

                                                        

                                                           Ο/Η ΑΙΣ………….. 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α    Α Ι Σ Ο Τ Ν Σ Ο  (7) 

              

α. Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ : ...........................................  

β. Έηνο γέλλεζεο..........................    

γ. πλνιηθφο ρξφλνο  εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ (κέρξη 31-8-2010):έηε................κήλεο........... 

δ. πλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Α/ζκηα-Β/ζκηα εθπ/ζε (κέρξη 31-8- 2010): έηε.........κήλεο....…. 

ε. Βεβαηψλεηαη φηη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ππεξεηεί ......................................… 

   ...........................................................................................................…………………… 

ζη. Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε αλσηέξσ εθπ/θφο δε δηψθεηαη πνηληθά νχηε εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή 

δίσμε......................... 

ε. Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε αλσηέξσ εθπ/θφο  είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ............ ή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο………… 

 

   Διζήγηζη ηος  Γ/νηή ηηρ Γ/νζηρ ή ηος Πποϊζηαμένος Γπαθείος Ππωηοβάθμιαρ ή Γεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ  .............................................................................. 

 

/   /  2010 

                

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ/ΝΗ ή  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 
       

                              

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

 

(1)  Αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε κνλίκνπ θαηνηθίαο.   

(2),(3) Αλαγξάθεηαη  ηνπιάρηζηνλ έλα ηειέθσλν θαηά πεξίπησζε γηα άκεζε επηθνηλσλία.                                

(4), (5), (6)  πκπιεξψλνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπ/θφ (ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά λα ππνβάινληαη καδί κε ηελ 

αίηεζε). 

(7) πκπιεξψλνληαη  απφ ηε Γ/λζε ή ην Γξαθείν ηεο Α/ζκηαο - Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ  

 ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΥΩΡΙ ΑΠΟΓΟΥΔ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΟΤΓΩΝ 

     I. ΔΠΩΝΤΜΟ...................................………… ΟΝΟΜΑ ...............................…………. 

     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ ..................................……….. 

     ΙΙΙ. ΚΛΑΓΟ...............ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ..........……………………………  

     IV. Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ (1) 

    ΟΓΟ............................………………ΑΡ.......ΠΟΛΗ.........................Σ.Κ.............. 

   ΣΗΛ.  ΚΑΣΟΙΚΙΑ (2)..........................................ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ…………………………….

           

Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α Κ Α     Σ Ο Ι Υ Ε Ι Α 

V.  ΑΡΙΘΜΟ    

ΜΗΣΡΩΟΤ 

      

VI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΔΗ.……………………………………………… 

. 

 

 

........................…………………………………… 

 

 

 

 

Γ/ΝΗ........................................................ΑΡ...........ΣΚ…………….         

ΣΗΛ. ΥΟΛΔΙΟΤ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ (3).................................  

VII. ΠΔΡ. ΜΔΣΑΘΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΟΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΩ 

………………………………... 

 

ΚΩΓ 
    

VIII. ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.......................................................... 

ΙX. ΔΣΟ  ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ   ΑΓΔΙΑ (Α΄, Β΄, Γ΄):.........ΔΝΑΡΞΗ…………. ΛΗΞΗ.........…. 

 X. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: (4)  ………………………………………………………………………… 

                             ………………………………………………………………………… 

                             ………………………………………………………………………….. 

 XI. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:(5)α)...........................................................................……………… 

                                                 β)...........................................................................…………… 

                                        γ)...........................................................................…………… 

                                                 δ)...........................................................................………… 

 

                       ………………….    /   /  2010 

 

Ο/Η  ΑΙΣ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α  Α Ι Σ Ο Τ Ν Σ Ο  (6) 

              

α. Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνχ: ...........................................  

β. πλνιηθφο ρξφλνο  αδεηψλ ρσξίο απνδνρέο (κέρξη 31-8-2010): έηε.............κήλεο........... 

γ. Βεβαηψλεηαη φηη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ππεξεηεί ......................................… 

   ...........................................................................................................…………………… 

   Διζήγηζη ηος  Γ/νηή ηηρ Γ/νζηρ ή ηος Πποϊζηαμένος Γπαθείος Ππωηοβάθμιαρ ή Γεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ  .............................................................................. 

 

/   /  2010 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ/ΝΗ ή  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

 

(1)  Αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο.   

(2), (3) Αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο αξηζκφο ηειεθψλνπ θαηά πεξίπησζε γηα άκεζε επηθνηλσλία.                                

(4), (5) πκπιεξψλνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπ/θφ (ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά λα ππνβάιινληαη καδί κε ηελ 

αίηεζε). 

(6) πκπιεξψλνληαη  απφ ηε Γ/λζε ή ην Γξαθείν ηεο Α/ζκηαο - Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


