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Α Π Ο Φ Α  Η 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: Γ.Δ. Παλ/κίνπ 
Γπη. Μαθεδνλίαο 

 
Έτονηας σπόυη: 

1.  Σηο δηαηάμεηο:  
α)  Σνπ Π.Γ. 407/80, 
β)  Σνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ν. 1268/82 (ΦΔΚ 87 η.Α΄/16-7-82). 
γ)  Σνπ Ν. 3549/07 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ Α.Δ.Ι.» (ΦΔΚ 69 η.Α΄/ 20-3-07). 
2. Σελ αξηζκ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25-5-09 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 1097/9-6-09 η.Β΄) Έγθξηζε νηθνλνκηθνχ ζθέινπο ηνπ 
Σεηξαεηνχο Πξνγξακκαηηζκνχ 2009-2012. 

3.  Σνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηνλ αξηζκφ θνηηεηψλ αλά ηκήκα γηα 
ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο. 

4. Σν αξηζκ. Φ.122.5/9/85112γ/Β2/18-11-10 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ κε ην νπνίν 
δεηήζεθε απφ φια ηα Παλ/κηα ε αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πξφζιεςεο ηνπ 
έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ην Π.Γ. 407/80, θαζψο θαη εάλ ηεξήζεθε ε 
δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο πξνθήξπμεο φισλ ησλ ζέζεσλ. 

5. Σν αξηζκ. 1118/1-12-2010 έγγξαθν ηνπ Παλ/κίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην νπνίν 
δηθαηνινγείηαη ε αλάγθε πξφζιεςεο έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
παξέρεηαη ε δηαβεβαίσζε φηη έρνπλ πξνβεί ζε αλνηρηή πξνθήξπμε φισλ ησλ 
απαηηνπκέλσλ γηα πξφζιεςε ζέζεσλ κε ην Π.Γ. 407/80. 

6.  Σελ αξηζ. 1120/Η/7-1-10 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο   

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο 
(ΦΔΚ 1/8-1-10 η.Β΄). 



 7. Σελ αξηζκ. 10/64/16217 ΓΙΠΟΠ/Φ.ΔΓΚΡ./25-10-2010 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο 33/2006 Π.Τ.. « Πξνζιήςεηο ζπκβαζηνχρσλ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηδαζθφλησλ ζηα Α.Δ.Ι. ηεο ρψξαο  γηα ην αθαδ. έηνο 2010-2011»     
(1-9-10 / 31-8-11) 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε 

Α. Δγθξίλνπκε ηε δηάζεζε (14) δέθα ηεζζάξσλ πηζηψζεσλ εθηάθηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ( βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80 θαη ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ν. 1268/82 ) 
απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ 
Ιδξχκαηφο ζαο, κε κηζζνινγηθή αληηζηνηρία Αλαπιεξσηή Καζεγεηή κε πιήξε 
απαζρφιεζε  ηνπιάρηζηνλ 6 σξψλ ηελ εβδνκάδα γηα ην αθαδ. έηνο 2010-11 (1/9/10 – 
31/8/11). 

Β. Η θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ πηζηψζεσλ ζηα Σκήκαηα ηνπ Ιδξχκαηφο ζαο ζα γίλεη 
κε απφθαζε ηεο Παλ/θήο πγθιήηνπ (άξζξν 5 παξ. 6 ηνπ Ν. 3549). 

Γ. αο επηζεκαίλνπκε ηέινο ηελ επρέξεηα ησλ ηκεκάησλ λα αμηνπνηήζεη ηηο 
δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ δηδαζθφλησλ, νη νπνίνη 
έρνπλ κηζζνινγηθή αληηζηνηρία ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ή 
απαζρνινχληαη κε εβδνκαδηαία απαζρφιεζε κηθξφηεξε ησλ 6 σξψλ ή θαη 
απαζρνινχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ αλά εμάκελν. 

Μφλνο πεξηνξηζκφο, ελ πξνθεηκέλσ είλαη λα κελ ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ 
απνδνρψλ ησλ αλσηέξσ δηδαζθφλησλ ζηε δηάξθεηα ελφο εμακήλνπ ην ζχλνιν ησλ 
δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ. 
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