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

 

 

ΠΡΟΣ:  

-  Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθ. κ. 

Περικλή Μήτκα 

- Τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.      

  του Α.Π.Θ. Καθ. κ. Χ.-Σ. Χιντήρογλου 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ : -  

Κανονιστική πράξη, αρ. 12359/16-5-2017, 

Θέμα : Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 

προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018. 
 
 

 

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 

Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, 

 στις 19/4/2017 λάβατε επιστολή από το Τμήμα Μαθηματικών που αφορούσε στην κατανομή των 

τεσσάρων εναπομενουσών, από τις σαράντα πέντε νέες θέσεις, για την πρόσληψη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού. Την επιστολή ακολούθησε η απόφαση της Συγκλήτου με αρ. 12359/16-5-

2017, να κατανείμει από μια θέση σε όλα τα Τμήματα, η οποία καταστρατηγεί τα παρακάτω κριτήρια που 

τέθηκαν από το Υπουργείο, σχετικά με την εν λόγω κατανομή : 

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

2.    Η αναλογία διδασκόντων/ών-διδασκομένων. 

3.    Η βελτίωση κατά 1-2% της αναλογίας διδασκόντων/ών-διδασκομένων 

Μάλιστα, για τις εναπομένουσες τέσσερις από τις σαράντα πέντε νέες θέσεις, προστίθεται κατά 

προτεραιότητα, πέραν του κριτηρίου των ιδιαίτερων αναγκών των Τμημάτων, το κριτήριο της 

δημιουργίας θέσεων που θα καλύπτουν το άνοιγμα νέας επιστημονικής περιοχής, το οποίο αντιβαίνει για 

δεύτερη φορά τα όσα ορίζει το Υπουργείο. Κατά τον πρώτο καταμερισμό των θέσεων, όπου 

κατανεμήθηκαν μια θέση σε κάθε Τμήμα του Α.Π.Θ. έχουμε το εξής οξύμωρο: σε Τμήμα όπου η 

αναλογία Φοιτητών - Καθηγητών/Λεκτόρων, για κανονικά έτη σπουδών, είναι της τάξης του 11.7 

κατανέμεται ο ίδιος αριθμός θέσεων με το Τμήμα Μαθηματικών, όπου η αναλογία είναι 49. Αν στη 

συνέχεια, εξετάσουμε την αναλογία λοιπού προσωπικού για τα ίδια Τμήματα, διαπιστώνουμε πως η 

αναλογία για το μεν πρώτο είναι 16,9, ενώ για το Τμήμα Μαθηματικών είναι 343,3. Το ίδιο παράδειγμα 

επικαλεστήκατε και ο ίδιος κύριε Πρύτανη, όταν το συγκεκριμένο Τμήμα διεκδίκησε μια θέση στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    

 

 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
 

Τηλ.: 2310/99-7975 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2017 
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πρώτη κατανομή των εξήντα επτά (67) θέσεων. Η προσθήκη του διλλήματος της κατανομής των θέσεων 

σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες ή της ισομερούς κατανομής σε όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ., στο 

σώμα της Συγκλήτου, καθιστούσε αναμενόμενο το αποτέλεσμα, εφόσον σε ανάλογες περιπτώσεις 

καταργείται η δημοκρατία, και δη, όταν στους δυσαρεστημένους δεν παρέχεται καν δικαίωμα ψήφου. 

Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, της παροχής του δικαιώματος ψήφου, θα υπερίσχυε ο νόμος του 

ισχυρότερου, εφόσον θα εξακολουθούσε να υφίσταται η επιλογή μεταξύ των δύο προτάσεων. 

Αντιστοίχως, η απόφαση της Συγκλήτου να θέσει, και μάλιστα κατά προτεραιότητα, το επιπλέον 

κριτήριο της δημιουργίας νέας επιστημονικής περιοχής για την κατανομή των εν λόγω θέσεων, θα 

οδηγήσει τα ισχυρά Τμήματα από άποψη αναλογίας διδασκομένων/διδασκόντων, να διεκδικήσουν νέες 

θέσεις! Ειλικρινά, επειδή παρέστην προσωπικά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Συγκλήτου, καταθέτω 

ότι καμία αναφορά δεν έγινε στο παραπάνω κριτήριο. Συμπερασματικά, εκείνο που αποκόμισα με την 

παρουσία μου στη συνεδρίαση είναι να επαφίεται η Σύγκλητος στην διακριτική ευχέρεια του κ. Πρύτανη 

για την κατανομή των υπόλοιπων τεσσάρων θέσεων. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. 

 Με την παρούσα συμπληρωματική μου επιστολή, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ζήτησα με 

ηλεκτρονική μου επιστολή προς την ΜΟΔΙΠ, στις 30/6/2017, στατιστικά στοιχεία για την αναλογία 

Φοιτητών-Διδασκόντων και Αποχωρήσεων Καθηγητών και Λεκτόρων του ΑΠΘ, τα οποία θα βρείτε 

συνημμένα και στα οποία τα νούμερα αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο Α.Π.Θ., στοιχεία 

που είμαι σίγουρος ότι κατέχετε και ήσασταν σε θέση να χρησιμοποιήσετε άμεσα χωρίς να θέσετε 

διλήμματα στην Σύγκλητο που ήταν εξ’ αρχής σίγουρο που θα οδηγούσαν.  

1. Σύμφωνα με την σελ. 10, η αναλογία φοιτητών/ καθηγητών-λεκτόρων για φοιτητές με 

κανονικά έτη σπουδών είναι 49 για το Τμήμα Μαθηματικών, δεύτερη σε μέγεθος μετά το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών, ενώ για το λοιπό προσωπικό είναι 343,3. Η αναλογία προπτυχιακών 

φοιτητών / καθηγητών λεκτόρων για όλο το ΑΠΘ στις 14/7/2017 κυμαίνεται από 5,3%, έως και 

56,7%. Λαμβάνοντας υπόψη τα ν+2 έτη τότε η αναλογία είναι 59,7 , επίσης δεύτερη σε μέγεθος 

και για το λοιπό προσωπικό 417,7 (σελ.11).  

2. Αν εξετάσουμε τις αποχωρήσεις Καθηγητών και Λεκτόρων την επόμενη πενταετία (από το 

2016-2017 έως και το 2021-2022) θα διαπιστώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει το 

Τμήμα Μαθηματικών (57,1%). Ακολουθεί το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με 

41,7%. 

 

Όσον αφορά την δημιουργία νέων γνωστικών περιοχών, θα ήθελα να τονίσω : 
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1. Το γνωστικό αντικείμενο της Στατιστικής θα εκλείψει στην επόμενη τριετία από το Τμήμα 

Μαθηματικών, καθώς στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης 

οι δύο (2) καθηγητές με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο κ. Φαρμάκης άμεσα και η κ. 

Μαχαίρα σε τρία ακαδημαϊκά έτη. Φυσικά, πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη και άκρως 

απαραίτητη περιοχή, για ένα Τμήμα Μαθηματικών, που τείνει να εκλείψει λόγω έλλειψης 

διδασκόντων, την στιγμή που πριμοδοτείται η δημιουργία νέων περιοχών. Στο ΠΠΣ του 

Τμήματος υφίστανται ήδη, το υποχρεωτικό μάθημα της Στατιστικής (Δ’ εξάμηνο) που 

περιλαμβάνει και εργαστήρια, το υποχρεωτικό επιλογής μάθημα της Μαθηματικής Στατιστικής 

(Ζ’ εξάμηνο) και μαθήματα επιλογής όπως Στατιστική Συμπερασματολογία, Δειγματοληψία και 

Στατιστική Ανάλυση Πληροφορίας. Επισημαίνω δε, ότι η διδασκαλία σε ορισμένα από τα 

παραπάνω μαθήματα πραγματοποιείται σήμερα με την βοήθεια μελών ΕΔΙΠ, ενώ το Τμήμα 

Μαθηματικών συμμετέχει επικουρικά στη διδασκαλία μαθημάτων Στατιστικής άλλων Τμημάτων 

όπως «Μαθηματικά-Στατιστική» στο Τμήμα Βιολογίας, «Στατιστική» στο Τμήμα Γεωλογίας, 

«Γενικά Μαθηματικά και Στατιστική» στο Τμήμα Φαρμακευτικής. 

2. Το Τμήμα Μαθηματικών δεν διαθέτει Καθηγητή/Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο σε 

Διδακτική των Μαθηματικών ή στην Ιστορία των Μαθηματικών παρά το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των  αποφοίτων τελικά ασχολούνται με την διδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση.  

3. Η μοναδική καθηγήτρια που διαθέτει το Τμήμα για τη διδασκαλία της Αριθμητικής Ανάλυσης, 

σε ένα υποχρεωτικό μάθημα στο ΠΠΣ και σε ένα υποχρεωτικό μάθημα επιλογής, αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης στα επόμενα τρία χρόνια. 

4. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλες γνωστικές περιοχές όπως Κρυπτογραφία, Data 

Science κ.α. αλλά θεωρώ ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των πάγιων αναγκών του Τμήματός 

μας και στη συνέχεια την αναζήτηση λύσεων σε νέες γνωστικές περιοχές. 

  

Γνωρίζουμε καλά εγώ  και οι συνάδελφοι μου, ότι τόσο η Κοσμητεία όσο και η Πρυτανεία έχουν 

σταθεί αρωγοί στα δίκαια αιτήματα μας και πέραν της τελευταίας απόφασης της Συγκλήτου δεν έχω ως 

Πρόεδρος του Τμήματος να σας προσάψω το παραμικρό. Ευελπιστώ ότι η Πρυτανεία, έστω και την 

ύστατη στιγμή, θα αποκαταστήσει την όποια αδικία διαπράχθηκε σε βάρος του Τμήματος μας, μέσω της 

τελικής δίκαιης για το Τμήμα Μαθηματικών απόφασης που αναμένεται να λάβει.  

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω θέσεις αλλά και όσες αναφέραμε στην 

επιστολή μας με αρ. 1302/19-4-2017, όταν θα προβείτε στην κατανομή των εναπομενουσών τεσσάρων 

(4) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Α.Π.Θ.  
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Συνημμένα:  

1) Το με αριθμ. Πρωτ. 1302/19-04-2017έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών. 

2) Στατιστικά Στοιχεία Αναλογίας φοιτητών –Διδασκόντων 

και Αποχωρήσεων Καθηγητών και Λεκτόρων του Α.Π.Θ. 

 

 

                  Με τιμή 

         Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών 

        

 

 

                                    

                                                                     Καθηγητής  Νικόλαος Καραμπετάκης  
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