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ΘΕΜΑ:  Προσλήψεις πτυχιούχων μέσω ΑΣΕΠ. 

 
 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,  

 

Η ενδεκαμελής Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. κατά την υπ’ αριθ. 264/22-
11-2019 συνεδρίασή της, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, εξέτασε το θέμα που έχει 
δημιουργηθεί με τον εκ νέου αποκλεισμό πτυχιούχων της Σχολής μας από τις προσλήψεις μέσω 
του ΑΣΕΠ και αποφάσισε ομόφωνα να σας αποστείλει την παρούσα. 

Η Κοσμητεία επισημαίνει ότι με το ΠΔ 347/2003 είχε οριστεί ότι στους διαγωνισμούς του 
ΑΣΕΠ γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία, με την εύλογη εξαίρεση ορισμένων σε περιπτώσεις ειδικών 
προκηρύξεων. Για τον λόγο αυτό έχει επανειλημμένα δηλώσει δημόσια την αγανάκτησή της για 
τον αποκλεισμό των πτυχιούχων, διπλωματούχων και διδακτόρων της από μακρά σειρά σχετικών 
προκηρύξεων τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι σχετικές προκηρύξεις 
συμπεριλαμβάνουν, υπό τον τύπο οιονεί αντιγραφής, συγγενικές κατηγορίες πτυχιούχων, 
αποκλείοντας αναιτιολόγητα πτυχιούχους των φιλοσοφικών σχολών. Δυστυχώς ο αποκλεισμός 
αυτός τείνει πλέον να γίνει συστηματικός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με την 
αντιμετώπιση του πτυχιούχων μας αλλά και την αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα.  

Ως Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είμαστε ταγμένοι να μεριμνούμε, εκτός 
των άλλων, και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, καθώς και τη δίκαιη και 
ισότιμη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία. Γι’ αυτό και εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία 
μας για την αναιτιολόγητη πρακτική του ΑΣΕΠ και ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΠΔ 347/2003 
και την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των πτυχιούχων μας, ελπίζοντας ότι θα 
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επικρατήσουν η λογική και η νομιμότητα.  Παρακαλούμε, επίσης, να μας απαντήσετε εγγράφως 
για τους λόγους εξαίρεσης των πτυχιούχων μας γενικώς από τους σχετικές προκηρύξεις.  

 

Με τιμή 

Εκ μέρους της Κοσμητείας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης 

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 
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