
          
 

 

 
 

 
                                                                             Ν   Μαροφςι, 29-12-2010 

                                                                                                              Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 
                                                                                                       Φ. 122.5/22/162583/Β2 

 

                                                                                               ΑΠΟΦΑΗ 

                                                                   

                                                                                  Κοιν.: Πρυτανεία Αριςτοτζλειου   

                                                                                             Πανεπιςτθμίου  Θεςςαλονίκθσ                                                                                        

           

ΘΕΜΑ: «Κατανομι πιςτϊςεων του Π.Δ. 407/80 και του άρκρου 18 παρ.2 & 3 του Ν. 

1268/82 από τον τακτικό προχπολογιςμό για το ακαδ.  ζτοσ 2010-2011 (01/09/10 – 

31/08/11)» 

  

Ζχοντας  υπόψη: 

 

1. Σισ διατάξεισ : 

α ) Σου Π.Δ. 407/80,  

β) Σου άρκρου 18 παρ. 2 & 3 του Ν. 1268/80 (ΦΕΚ 87 τ.Α’ /16-7-82) 

γ) Σου Ν. 3549/07 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ δομι & λειτουργία των Α.Ε.Ι.» 

(ΦΕΚ 69 τ. Α’/ 20-3-07). 

      2. Σθν  αρικμ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25-5-09 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν και του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 1097/9-

6-09 τ.Β’) Ζγκριςθ οικονομικοφ ςκζλουσ του τετραετοφσ Προγραμματιςμοφ 2009-2012.  

      3. Σον αρικμό των υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ και τον αρικμό φοιτθτϊν ανά τμιμα για το τρζχον 

ζτοσ.  

      4. Σο αρικμ. Φ.122.5/9/85112γ/Β2/18-11-10 ζγγραφο του Τπουργείου με το οποίο ηθτικθκε από 

όλα τα Παν/μια θ αιτιολόγθςθ τθσ αναγκαιότθτασ πρόςλθψθσ του ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ 

με το Π.Δ. 407/80, κακϊσ και εάν τθρικθκε θ διαδικαςία τθσ ανοικτισ προκιρυξθ όλων των κζςεων.  

      5. Σο αρικμ. 24747/16-12-2010 ζγγραφο του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου  Θεςςαλονίκθσ, με το 

οποίο δικαιολογείται θ ανάγκθ πρόςλθψθσ ζκτακτου διδακτικοφ προςωπικοφ και παρζχεται θ 

διαβεβαίωςθ ότι ζχουν προβεί ςε ανοιχτι προκιρυξθ όλων των απαιτοφμενων για πρόςλθψθ 

κζςεων με το Π.Δ. 407/80.                                                                                                                                                               

   6. Σθν αρικμ. 1120/Η/7-1-10 Κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ Δια 

Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Τφυπουργοφσ (ΦΕΚ 1/8-1-10 τ. 

Β’). 

7. Σθν αρικμ. 10/64/16217 ΔΙΠΟΠ/Φ.ΕΓΚΡ./25-10-2010 εγκριτικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του 

άρκρου 2 παρ. 1 τθσ 33/2006 Π.Τ.. «Προςλιψεισ ςυμβαςιοφχων οριςμζνου χρόνου διδαςκόντων 

ςτα Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ για το ακαδ. ζτοσ 2010-2011» (1-9-10/31-8-11).  

 

 

 

Ε.Δ.Σ. ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ 

ΑΝΩΣ. ΠΑΝ/ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 

ΑϋΑΝΩΣ.ΔΙΔΑΚΣ. ΠΡΟ/ΚΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α.  Εγκρίνουμε τθ διάκεςθ (37) τριάντα επτά πιςτϊςεων εκτάκτου διδακτικοφ προςωπικοφ (βάςει 

του ΠΔ 407/80 και του άρκρου  18 παρ. 2 και 3 του Ν. 1268/82 ) από τον τακτικό προχπολογιςμό  

του ΤΠΔΒΜΘ για τισ ανάγκεσ των τμθμάτων του Ιδρφματοσ ςασ, με μιςκολογικι αντιςτοιχία 

Αναπλθρωτι Κακθγθτι με πλιρθ απαςχόλθςθ τουλάχιςτον 6 ωρϊν τθν εβδομάδα για το ακαδ. ζτοσ 

2010-2011 (1/9/10-31/8/11) 

Β. Η κατανομι των παραπάνω πιςτϊςεων ςτα Σμιματα του Ιδρφματοσ ςασ κα γίνει με απόφαςθ τθσ 

Παν/κισ υγκλιτου (άρκρο 5 παρ. 6 του Ν. 3549). 

Γ.  ασ επιςθμαίνουμε  τζλοσ τθν ευχζρεια  των τμθμάτων να αξιοποιιςει τισ διατικζμενεσ πιςτϊςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ μεγαλφτερο αρικμό διδαςκόντων, οι οποίοι ζχουν μιςκολογικι αντιςτοιχία 

μικρότερθ από αυτι του Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι απαςχολοφνται με εβδομαδιαία απαςχόλθςθ 

μικρότερθ των 6 ωρϊν ι και απαςχολοφνται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 6 μθνϊν ανά 

εξάμθνο. 

    Μόνοσ περιοριςμόσ, εν προκειμζνω είναι να μθν υπερβαίνει το ςφνολο των αποδοχϊν των 

ανωτζρω διδαςκόντων ςτθ διάρκεια ενόσ εξαμινου το ςφνολο των διατικζμενων πιςτϊςεων. 

                                                                                    

 

                                                                                                          Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ   

 

  

ΙΩΑΝΝΗ Β. ΠΑΝΑΡΕΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


