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Α.Π.Θ. 

29/11/2021 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΑΠΘ για τη  

διαχείριση των διδασκόντων ΠΔ407 

Με αφορμή τον επιχειρούμενο από το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ αποκλεισμό όσων ασκούν διδακτικό 

και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι και το γεγονός ότι φέτος δεν έχουν δοθεί ακόμη ΠΔ407 θέσεις στο 

Ίδρυμα, σε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί πλήρως εν μέσω πανδημίας και με μειωμένο διδακτικό 

προσωπικό (σχεδόν κατά το ήμισυ κατά την τελευταία 10ετία) για την κάλυψη του συνόλου των 

διδακτικών αναγκών του ΑΠΘ. 

Σημειώνεται ότι οι συμβασιούχοι διδάσκοντες ΠΔ407 μαζί με άλλες κατηγορίες συμβασιούχων 

διδασκόντων με το απαράδεκτο καθεστώς των ελαστικών σχέσεων εργασίας, καλύπτουν στο σύνολο 

των ιδρυμάτων όλο και μεγαλύτερες διδακτικές ανάγκες, λόγω της εντεινόμενης υποστελέχωσής 

τους με μέλη ΔΕΠ. Το κάθε πανεπιστήμιο προκηρύσσει με τους δικούς του ρυθμούς τις θέσεις 

ΠΔ407, με το ΑΠΘ να έχει τους περισσότερους συμβασιούχους διδάσκοντες, που ενώ εργάζονται σε 

όλο το εξάμηνο, υπογράφουν τις πιο μικρές σε διάρκεια συμβάσεις εργασίας, που συνεπάγεται 

απλήρωτη εργασία και μη αναγνώριση του συνόλου της διάρκειας του διδακτικού τους έργου, από 

τις υπογραφείσες συμβάσεις.  

Πέρυσι (2020-2021) το ΑΠΘ προκήρυξε 180 θέσεις συμβασιούχων ΠΔ407 (το 2019-2020 80) για 27 

μόνον θέσεις που είχε διαθέσει το Υπουργείο στο Ίδρυμα. Από τη μεριά της Διοίκησης του 

Ιδρύματος διατέθηκε μόλις ένα άτομο για την εξαιρετικά βεβαρημένη γραφειοκρατικά διαδικασία, 

όπως αναφέρθηκε από αρμόδιο διοικητικό σε επίσκεψη εκ μέρους του ΕΣΔΕΠ (Α. Ζιάκα και Δ. 

Ραπτάκη) τον Ιούνιο του 2021, σχετικώς με το θέμα αυτό. Κατά τη διερεύνηση του προβλήματος 

επιβεβαιώθηκε ότι από τους 180 είχαν υπογράψει περίπου οι μισοί σύμβαση 3 μηνών έως και τον 

Ιούνιο του 2021, και ορισμένοι ελάχιστοι 4 μηνών για εργασία 6 ή και 9 μηνών, ενώ η πλειοψηφία 

των διδασκόντων Διδακτόρων με ΠΔ407, υπέγραψε συμβάσεις μόνον ενός μήνα, δηλ. μέσα Ιουλίου 

έως τέλη Αυγούστου.  Φέτος δεν έχουν διατεθεί ακόμη ΠΔ407 θέσεις στο Ίδρυμα, σε ένα 

πανεπιστήμιο που λειτουργεί πλήρως εν μέσω έξαρσης της πανδημίας και με μειωμένο διδακτικό 

προσωπικό για την κάλυψη του συνόλου των διδακτικών του αναγκών.  

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που αφορά α) στη μαύρη και απλήρωτη εργασία στα 

Δημόσια Πανεπιστήμια, β) στις ελλείψεις σε διδάσκοντες, με πλήρεις και σταθερές εργασιακές 

σχέσεις, στις αυξημένες ανάγκες των ιδρυμάτων, γ) στον τρόπο που τα όργανα διοίκησης των 

Πανεπιστημίων και η ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζουν τους ευάλωτους εργασιακά συναδέλφους τους. 

Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί  χρέος του να υπερασπισθεί τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα  μιας 

κατεξοχήν θιγόμενης ομάδας διδασκόντων και καλεί τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να λάβουν όλες 

τις πρόνοιες για την αποτροπή της χρόνιας απαράδεκτης κατάστασης.  

Για το ΔΣ 
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