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ΘΕΜΑ: Κατανομή θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Α.Π.Θ.  

 
 

ΠΡΟΣ: Τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.      

              του Α.Π.Θ. Καθ. κ.  

             Χ.-Σ. Χιντήρογλου 

             Θεσσαλονίκη              

  

Κοινοποίηση :  

- Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθ. κ. 

Περικλή Μήτκα 

 
 ΣΧΕΤΙΚΑ : - Συνεδρίαση Συγκλήτου με αρ.2941/10-4-
2017, Θέμα 9. Κατανομή νέων θέσεων για την πρόσληψη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  
 
 
 
 

 

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 

Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, 

 Στην συνεδρίαση της Συγκλήτου με αρ. 2941/20-4-2017 αποφασίσθηκε να κατανεμηθεί από μια 

θέση Δ.Ε.Π. σε όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ. και οι εναπομείνουσες τέσσερις (4) θέσεις (από τις 45) να 

μοιραστούν σε Τμήματα με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες. Κατά την προσωπική μου γνώμη η πρόταση 

αυτή έρχεται σε αντίθεση :  

 με το πρόσφατο email (2/3/2017) που απεστάλη στους Προέδρους των Τμημάτων, σύμφωνα με το 

οποίο ζητούνται στοιχεία των Τμημάτων για την ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του Α.Π.Θ.,  

 τις προθέσεις του Υπουργού Παιδείας, όπως αναφέρθηκαν σε ερωτήματα που τέθηκαν το 

τελευταίο διάστημα, σχετικά με τις επιπλέον μετεγγραφές σε ορισμένα Τμήματα Τ.Ε.Ι. «… Άρα 

θα πάρουν περισσότερα λεφτά και έχω υποσχεθεί ότι, από τις καινούριες θέσεις ή από τις θέσεις που 

ήδη έχουν δοθεί και οι εκλογές τους θα είναι άγονες, ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα πάει σ’ αυτά τα 

τμήματα τα οποία έχουν δεχτεί περισσότερο κόσμο…», 

 τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμει τελικά το υπουργείο τις θέσεις στα ΑΕΙ : 

1.    Ο αριθμός κενών θέσεων που τα ίδια τα Ιδρύματα είχαν αποστείλει στο Υπουργείο. 

2.    Η αναλογία διδασκόντων/ουσών-διδασκομένων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    

 

 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
 
Τηλ.: 2310/99-7975 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2017 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Fax:    2310/99-7975   

Αρ. Πρωτ. 1302 e-mail :   karampet@math.auth.gr

Κτίριο :   
Νέο Κτίριο της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, Γραφείο 3’3 
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3.    Η βελτίωση κατά 1-2% της αναλογίας διδασκόντων/ουσών-διδασκομένων. 

 

Όπως ανέφερα στη Σύγκλητο, η πρόταση για εξίσου κατανομή των θέσεων σε όλα τα Τμήματα 

προϋποθέτει ότι σε όλα τα Τμήματα υφίστανται οι ίδιες ανάγκες. Με τον τρόπο, λοιπόν, που έγινε η 

κατανομή θέσεων στα Τμήματα, ωφελήθηκαν εκείνα που και σε αριθμό μελών Δ.Ε.Π. υπερτερούν αλλά 

και μικρότερο αριθμό φοιτητών δέχονται σε σχέση με το Τμήμα μας, π.χ. στο Τμήμα Γεωλογίας με 46 

μέλη Δ.Ε.Π., 29 μέλη Ε.ΔΙ.Π και 505 φοιτητές στα 4 χρόνια σπουδών κατανεμήθηκε ο ίδιος αριθμός 

θέσεων με αυτόν στο Τμήμα Μαθηματικών που αριθμεί μόλις 21 μέλη Δ.Ε.Π., 3 μέλη Ε.ΔΙ.Π. και 962 

φοιτητές αντίστοιχα (σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης κατανομής των 67 θέσεων μελών Δ.Ε.Π.). 

Επιπλέον, κάθε στρατηγική, που θέλω να πιστεύω πως τέθηκε από την Πρυτανεία με την βοήθεια των 

Κοσμητόρων, καταστρατηγήθηκε. Επισημαίνω δε, ότι το Τμήμα Μαθηματικών δεν είχε δικαίωμα ψήφου 

σε μια τόσο άδικη απόφαση. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ήδη λήφθηκε ερήμην της ψήφου του 

Τμήματος μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν θα κατανείμετε τις εναπομείνουσες τέσσερεις (4) 

θέσεις στα Τμήματα του ΑΠΘ που έχουν πληγεί περισσότερο, να λάβετε υπόψιν τους παρακάτω λόγους 

στους οποίους αναφέρθηκα και στο παρελθόν:  

Το Τμήμα Μαθηματικών: 
- Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 δέχτηκε 25 φοιτητές με μετεγγραφή (15%) και άλλους 40 

φοιτητές από ενστάσεις (38,82% παραπάνω). Σύμφωνα με τις καταστάσεις που μας έχετε 

αποστείλει, κατέχουμε την τρίτη (3) θέση μεταξύ όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. σε αριθμό 

μετεγγραφών, αναλογικά με το συνολικό φοιτητικό πληθυσμό που δέχεται το Α.Π.Θ. κάθε χρόνο. 

Την πρώτη θέση κατέχει  το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (46,47%), με αριθμό μελών Δ.Ε.Π. 

σαράντα τέσσερα (44) και τη δεύτερη το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής, με αριθμό μελών 

Δ.Ε.Π. είκοσι οκτώ (28), σαφώς μεγαλύτερο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα μας. 

- Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σε μέλη Δ.Ε.Π. ανάμεσα σε όλα τα τμήματα 

του Α.Π.Θ. (από σαράντα δύο (42) μέλη Δ.Ε.Π. που αριθμούσε το έτος 2009, ο αριθμός τους 

μειώθηκε κατά το ήμισυ, σε είκοσι ένα μέλη (21)). Επιπροσθέτως, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016 αποχώρησαν τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με την πρόσφατη κατανομή 

θέσεων Δ.Ε.Π., στο Τμήμα Μαθηματικών κατανεμήθηκαν 4 θέσεις. Η διαδικασία δεν τελεσφόρησε 

ακόμη και τα κενά έχουν αυξηθεί, ενώ στα επόμενα 3 χρόνια αναμένουμε διαδοχικά 1+1+4=6 

αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

- Ανήκει στα δύο (2) Τμήματα με το μικρότερο πλήθος μελών Δ.Ε.Π. από όλα τα Τμήματα 

Μαθηματικών στην Ελλάδα (σημειώνουμε ως δεύτερο το Τμήμα Μαθηματικών Ιωαννίνων). Αυτό 

καθιστά πολύ δυσχερή την ανταγωνιστική του θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα 
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Μαθηματικών στην Ελλάδα, ενώ το κύρος του οφείλεται στη φιλότιμη προσπάθεια των μελών του. 

Να τονίσω εδώ ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος που κατατάσσεται 

δεύτερο, το Τμήμα μας κατείχε την πρώτη θέση στις βάσεις εισαγωγής με Πανελλήνιες εξετάσεις 

ανάμεσα σε όλα τα Τμήματα Μαθηματικών πανελλαδικά. Επίσης στους 150 φοιτητές που 

εισήχθησαν από τα ΓΕΛ με το νέο σύστημα πανελληνίων εξετάσεων, οι 82 φοιτητές το επέλεξαν ως 

1η προτίμηση, οι 23 ως 2η προτίμηση και οι 11 ως 3η προτίμηση (πολύ υψηλά ποσοστά σε σύγκριση 

με άλλα ομοειδή τμήματα και όχι μόνο). 

- Σύμφωνα με την παρουσίαση του Α.Π.Θ., στην εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος αποτελεί ένα 

από τα τρία (3) γηραιότερα τμήματα του ΑΠΘ, με μέσο όρο ηλικίας καθηγητών κοντά στα 57 έτη. 

Αυτό αναδεικνύει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα επόμενα χρόνια με τις 

συνταξιοδοτήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων. 

- Είναι ένα από τα Τμήματα του Α.Π.Θ. με το λιγότερο εκπαιδευτικό/τεχνικό προσωπικό (3 μέλη 

Ε.ΔΙ.Π.). 

- Έχει τους περισσότερους εγγεγραμμένους φοιτητές στην Σχολή Θετικών Επιστημών του 

Α.Π.Θ. καθώς και τους περισσότερους πρωτοετείς φοιτητές. Μάλιστα, το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 

παρόλο που ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. ανέρχονταν σε μόλις είκοσι τέσσερα (24) μέλη, 

συμπεριλαμβάνονταν στα 11 Τμήματα του ΑΠΘ που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήθος φοιτητών (969 

στα 4 χρόνια σπουδών και 1278 στα 6 χρόνια σπουδών). Σε συνολικό αριθμό φοιτητών κατέχει την 

6η θέση στο Α.Π.Θ. με 2890 φοιτητές. Η αναλογία φοιτητών σε κανονικά έτη ανά Καθηγητές-

Λέκτορες είναι 45.1 προς 1, αν στα μέλη Δ.Ε.Π. προσμετρήσουμε σε κάθε 2 θέσεις Ε.ΔΙ.Π. ένα 

μέλος Δ.Ε.Π. 

- Η δραματική μείωση του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος την τελευταία πενταετία και οι 

μελλοντικές αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή 

υλοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό) του Τμήματος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οδηγούμαστε σε: 

o συγχώνευση μαθημάτων, 

o συγχώνευση τμημάτων (πολλά υποχρεωτικά μαθήματα πραγματοποιούνται σε ένα μόνο 

Τμήμα με όποια συνέπεια στην ποιότητα σπουδών που προσφέρουμε στους φοιτητές μας), 

o μείωση μαθημάτων επιλογής με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην έχουν περιθώρια 

επιλογής, 

o κατάργηση εξειδικευμένων μαθημάτων λόγω αποχώρησης των διδασκόντων που τα 

δίδασκαν. 
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- Πέρα από το προπτυχιακό πρόγραμμα και τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που υποστηρίζει με τα 

μόλις 21 μέλη ΔΕΠ, υποστηρίζει παράλληλα το διδακτικό έργο άλλων τμημάτων στο Α.Π.Θ. 

(Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Δημοσιογραφίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος).  

 

Γνωρίζω ότι από πολλά Τμήματα του Α.Π.Θ. έχουν τεθεί ως λόγοι κατανομής επιπλέον θέσεων 

μελών Δ.Ε.Π., η συρρίκνωση τομέων και η υποστήριξη επιστημονικών κέντρων. Θα ήθελα να σας 

τονίσω ότι το Τμήμα Μαθηματικών κάλλιστα θα ήταν σε θέση να ιδρύσει ένα επιστημονικό κέντρο ή ένα 

ερευνητικό ινστιτούτο αν διέθετε τον κατάλληλο αριθμό μελών ΔΕΠ, εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι η 

χώρας μας φημίζεται για την Ιστορία της στα Μαθηματικά (Ευκλείδης, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ). 

Δυστυχώς όμως παλεύουμε για να προσφέρουμε αυτά που άλλα Τμήματα θεωρούν ως δεδομένα όπως για 

παράδειγμα η διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων σε δύο Τμήματα αντί για ένα και ο ικανός αριθμός 

μαθημάτων επιλογής για τους φοιτητές μας.  

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω θέσεις όταν κατανείμετε τις εναπομείνουσες 

τέσσερις (4) θέσεις ΔΕΠ στα Τμήματα του Α.Π.Θ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.  

 

                  Με τιμή 

         Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών 
        
 
 
                                    

                                                                     Καθηγητής  Νικόλαος Καραμπετάκης  
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