
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στην  κα. Εμμανουέλα Βογιατζάκη-

Κρουκόβσκι, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής  Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 (Φ.Ε.Κ. 12 Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

2. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 647/06.12.2017 τ.ΥΟΔΔ περί διορισμού του κ. Κατσή ως Πρύτανη στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

3. Την υπ’ αρ. 1/05.12.2017 απόφαση της 117ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 

καθορισμoύ αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 

4835/29.12.2017 τ.Β) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 και 6 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ. Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 της παρ. 1 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. 

Α΄/17.09.2013) 

5. Tο υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.122.1/379/125148/Β2/Π.Ε./11.01.2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Δικαίωμα χρήσης άδειας άνευ 

αποδοχών από μέλος ΔΕΠ» 

6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.122.1/746/105892/Β2/13.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Χορήγηση επιστημονικών αδειών 

και αδειών άνευ αποδοχών» 

7. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ) σύμφωνα με το οποίο «Υπάλληλοι ή 

Λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή 

νομοθετική πρόβλεψη διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται 

από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις», καθώς το άρθρο 89 «Χρόνος μη υπολογιζόμενος για 

προαγωγή» του ιδίου Νόμου (ΦΕΚ 26/Α/09.02.2007) 

8. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.1071/ 26.06.2018 αίτηση της   κα. Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι 

9. Την από  03.07.2018  απόφαση της 45ης Συνεδρίασης της   Γενικής Συνέλευσης της 

Σχολής Καλών Τεχνών  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

10. Την από 12.07.2018 απόφαση της 43ης συνεδρίασης  της Κοσμητείας της Σχολής Καλών 

Τεχνών , σύμφωνα με την οποία η έγκριση της εν λόγω άδειας δεν παρεμποδίζει την ομαλή 

λειτουργία της Σχολής 

11. Το υπ΄ αριθ. 5311/24.07.2018 διαβιβαστικό ηλεκτρονικό μήνυμα  της Σχολής  Καλών 

Τεχνών 
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12. Το ότι  δεν έχει χορηγηθεί ξανά άδεια άνευ αποδοχών στην κα. Βογιατζάκη-

Κρουκόβσκι 

13. Τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας της εν λόγω άδειας 

14.  Το γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα απουσίας της ενδιαφερόμενης,  το σύνολο των 

απαιτούμενων συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών θα καταβάλλονται από 

την ίδια 

15. Το γεγονός ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 

                                           ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ  
 

Χορηγούμε άδεια άνευ αποδοχών στην  κ. Εμμανουέλα Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι,  

μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά το  χειμερινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-

2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01.10.2018 έως 25.01.2019, (συνολικής 

διάρκειας  3  μηνών και 25 ημερών) , για λόγους υγείας, όπως αναφέρονται στην αίτησή της.  

Κατά το διάστημα της απουσίας της  δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της 

Σχολής,  δεδομένου ότι τα μαθήματα που διδάσκει η κα. Βογιατζάκη-Κρουκόβσκι , είναι είτε 

επιλογής κατεύθυνσης, είτε ελεύθερης επιλογής. Ως εκ τούτου,  αποφασίστηκε ότι τα 

μαθήματα αυτά  μπορούν να μη διδαχθούν, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο, καθώς οι 

φοιτητές  θα μπορούν να επιλέξουν άλλα μαθήματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος.  

                           

                               Ο  Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 

Καθηγητής Γιώργος Β. Ανδρειωμένος . 

 

 

Κοινοποίηση: 

Ενδιαφερόμενη  

 

Εσωτερική Διανομή: 

1.  Κοσμήτορα Σχολής Καλών  Τεχνών  

2.  Πρόεδρο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

3.  Δ/ νση Σπουδών 

4.  Δ/ νση Οικονομικού -Τμήμα Μισθοδοσίας 

5.  Δ/ νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών 

6.  Γραμματέα  Σχολής Καλών Τεχνών 

7.  Γραμματέα Τμήματος Θεατρικών Σπουδών  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΡΟ469Β7Δ-3ΑΦ


		2018-09-21T17:39:37+0300
	Athens




