
 

 

Αθήνα 3/10/2019 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων και τις μετεγγραφές 

 

Τα Πανεπιστήμια έχουν υποστεί τη τελευταία δεκαετία δραματική μείωση τόσο στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό (μεσοσταθμικά κατά 70% μικρότερος σε σχέση με το 2009-2010), όσο και 

στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, λόγω της μη επαναπροκήρυξης των κενών θέσεων που 

προκύπτουν από τις αφυπηρετήσεις. Στο ΕΜΠ, η μείωση του διδακτικού προσωπικού 

υπερβαίνει το 40%, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Παράλληλα, όλα 

Πανεπιστήμια υποδέχονται υψηλότερους αριθμούς φοιτητών σε σχέση με το παρελθόν λόγω 

της αύξησης του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (για παράδειγμα, το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι εισακτέοι προβλέπονται σε 78.335, 3.643 περισσότεροι σε 

σχέση με τον αριθμό εισακτέων του 2018). Επιπλέον, στα κεντρικά ιδρύματα ο τελικός 

αριθμός εισακτέων είναι σημαντικά μεγαλύτερος  εξαιτίας των μετεγγραφών. 

Ως απόρροια των παραπάνω, οι συνθήκες διδασκαλίας απέχουν πολύ από αυτές της 

αξιοπρεπούς εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα ακροατήρια σε πολλά μαθήματα έχουν 

αυξηθεί δραματικά και οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται με πολύ περισσότερους φοιτητές 

από τους ενδεικνυόμενους. Οι συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών είναι 

πολλαπλώς δυσμενείς. 

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ ζητά από το ΥΠΑΙΘ: 

 να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι 

απαραίτητοι για ποιοτικές σπουδές, υψηλού επιπέδου  

 να εξορθολογήσει τον αριθμό των εισακτέων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις 

δυνατότητες κάθε Σχολής από πλευράς φέρουσας ικανότητας προσωπικού και 

εγκαταστάσεων και αφετέρου, τις ανάγκες της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού 

της χώρας, ώστε να μην καταλήγει το «όνειρο της οικογένειας» σε εργασιακό 

εφιάλτη για τον απόφοιτο. Ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να καθορίζεται με 

απόφαση κάθε Σχολής που θα επικυρώνεται από τη Σύγκλητο, και η απόφαση αυτή 

πρέπει να γίνεται σεβαστή από το ΥΠΑΙΘ 

 να ενισχύσει αποφασιστικά και με άμεση προτεραιότητα τη φοιτητική μέριμνα 

(σίτιση – στέγαση), ώστε ο κάθε φοιτητής να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει 



απρόσκοπτα στη Σχολή που εισήχθη. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η έλλειψη πόρων για 

τη φοιτητική μέριμνα να οδηγεί στην άσκηση δήθεν «κοινωνικής πολιτικής» (στην 

πραγματικότητα μικροπολιτικής) μέσω των μετεγγραφών. Η τακτική αυτή οδηγεί σε 

σημαντικά λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα και, κυρίως, δημιουργεί 

σημαντικές δυσκολίες περάτωσης των σπουδών σε ορισμένους φοιτητές που δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών. 

 να σταματήσει ή τουλάχιστον να εξορθολογήσει τα θέματα των μετεγγραφών, αφού 

αυτές οδηγούν σε σημαντικά λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα και, κυρίως, 

δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες περάτωσης των σπουδών σε ορισμένους 

φοιτητές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των προγραμμάτων 

σπουδών.  

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 Ο Γραμματέας 

Δ. Δαμίγος 

Καθηγητής ΕΜΠ 

 Γ. Πανταζής 

Καθηγητής ΕΜΠ  

 

 


