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 ΠΡΟ : Όλα τα Πανεπιςτιμια τθσ 

Χϊρασ 

ΘΕΜΑ : Στοιχεία για τους διδάσκοντες με το 

Π.Δ.407/80 

 

  

 

Με αφορμι διαμαρτυρίεσ και καταγγελίεσ για ειδικι μεταχείριςθ ςυγγενϊν μελϊν ΔΕΠ  ι 

υπαλλιλων των πανεπιςτθμίων ςτισ επιλογζσ προςωρινϊν διδαςκόντων, παρακαλοφμε να μασ 

γνωρίςετε τα ςτοιχεία που αφοροφν διδάςκοντεσ του Ιδρφματόσ ςασ τθν τελευταία διετία, που 

ζχουν απαςχολθκεί με ςφμβαςθ του Π.Δ.407/80, οι οποίοι ζχουν άμεςθ ςυγγενικι ςχζςθ (ςφηυγοσ, 

τζκνο) με μζλοσ ΔΕΠ  ι μζλοσ του προςωπικοφ του Ιδρφματόσ ςασ. 

Για κάκε μια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, παρακαλοφμε να μασ γνωρίςετε τα εξισ 

ςτοιχεία: 

1. Σο όνομα του απαςχολθκζντοσ και το όνομα του μζλουσ ΔΕΠ, ι εργαηόμενου ςτο Κδρυμα 
με τον οποίο ο διδάςκων ζχει ςυγγενικι ςχζςθ. 

2. Αν θ πρόςλθψθ ζγινε απ’ ευκείασ ι αν είχε προθγθκεί προκιρυξθ. τθν περίπτωςθ τθσ 
προκιρυξθσ, τον αρικμό των ςυνυποψθφίων του επιλεγζντοσ. 

3. Σα μακιματα που δίδαξε ο επιλεγείσ και αν είναι υποχρεωτικά ι επιλογισ. 

4. Σο βιογραφικό του επιλεγζντοσ. 

5. Αν το βιογραφικό του επιλεγζντοσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ ι όχι. 

Σα ςτοιχεία κα πρζπει να αποςταλοφν μζχρι τθν 20η Μαΐου 2011. 

 

Είναι αυτονόθτο ότι θ ςυγγενικι ςχζςθ δεν αποτελεί αφ’ εαυτισ ζνδειξθ ζλλειψθσ 

αξιοκρατίασ. Η διαφάνεια όμωσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ  ικανοποιεί το κοινό περί αξιοκρατίασ 

αίςκθμα αλλά προςτατεφει και τουσ ίδιουσ τουσ επιλεγζντεσ από αρνθτικά ςχόλια, όταν αυτά δεν 

ζχουν αντικειμενικι βάςθ. 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΣΜΗΜΑ Α’ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



ασ υπενκυμίηουμε ότι κατά το πνεφμα του άρκρου 18 παρ. 2 του Ν. 3549/2007, και 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι διαφάνεια και ενθμζρωςθ των πολιτϊν, τα 

βιογραφικά των διδαςκόντων ςτο Πανεπιςτιμιο πρζπει να αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο των 

χολϊν ι των Σμθμάτων. 
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