
 

Αθήνα 27/1/2020 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για το Ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 

Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ συζήτησε τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και κατέληξε στα κάτωθι: 

Ο Ν. 4653/2020 έχει θετικές ρυθμίσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας στους ΕΛΚΕ, οι οποίες όμως 

είναι πολύ κατώτερες της ανάγκης για άμεση αποδέσμευση της Έρευνας από τους αδικαιολόγητους 

περιορισμούς του δημόσιου λογιστικού. Παράλληλα, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία αντίστοιχη 

πρόβλεψη για τη διαχείριση των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού, εγκαταλείποντας ένα 

σημαντικό τμήμα των πανεπιστημιακών δράσεων κυριολεκτικά στο έλεος μιας απίθανης  γραφειοκρατίας. 

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τόσο στις αρμόδιες επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της 

Βουλής, δεν δόθηκε καμία πειστική απάντηση για την αντικατάσταση της ΑΔΙΠ από την ΕΘΑΑΕ, αφού σε 

μια πρώτη ανάγνωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών δεν εντοπίζονται διαφορές, 

τουλάχιστον ως προς τα ουσιαστικά ζητήματα. Ο ορισμός του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της Αρχής. 

Επιπλέον, ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ εκφράζει τη διαφωνία του για τις εξουσίες που συγκεντρώνει ο Πρόεδρος της  

ΕΘΑΑΕ (είναι Πρόεδρος και του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, 

είναι μέλος των επιτροπών αξιολόγησης και συγκροτεί με κρίση, χωρίς προβλεπόμενα κριτήρια, τις δύο 

τριμελείς επιτροπές που αξιολογούν τις υποψηφιότητες των δύο ανωτέρω Συμβουλίων, κ.ά.).  Θα πρέπει 

για τον ορισμό του Αντιπροέδρου και των υπολοίπων μελών του Ανώτατου Συμβουλίου να απαιτείται 

παρομοίως σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής  (όπως γίνεται σε άλλες 

ανεξάρτητες αρχές, όπως π.χ. το ΕΣΡ) και οι επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων να ορίζονται με 

σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΜΠ μειώθηκε μεταξύ 2009-2019 κατά 70% περίπου, ενώ η αντίστοιχη 

μείωση στη χρηματοδότηση των Σχολών αγγίζει το 91%! Ταυτόχρονα, το ΕΜΠ έχει χάσει χωρίς 

αναπλήρωση, μεγάλο μέρος του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, ενώ οι εισακτέοι αυξάνονται. Είναι 

αδιαπραγμάτευτη θέση μας ότι η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων δεν μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται, 

αντίθετα θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 100% σε πρώτη φάση (το οποίο σημαίνει ότι πάλι ο 

Τακτικός προϋπολογισμός θα είναι χαμηλότερος κατά 30% σε σχέση με τον αντίστοιχο προ κρίσης). 

Συνεπώς, βάση της συζήτησης για τη χρηματοδότηση του ΕΜΠ, και όλων των ΑΕΙ, είναι η επαρκής 

χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών των 



Πανεπιστημίων. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να συμπληρώνεται, μετά από αξιολόγηση της επίτευξης 

στόχων που θα θέτουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια με επιπρόσθετα κονδύλια. Η διατύπωση του Άρθρου 16 

του εν λόγω Νόμου, όπως ψηφίστηκε, οφείλει να τροποποιηθεί. Στην παρούσα μορφή το 20% του 

προϋπολογισμού που θα αντιστοιχεί σε κάθε ΑΕΙ θα δίνεται με βάση αμφισβητήσιμους «δείκτες ποιότητας 

και επιτευγμάτων». Αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία 

έχουν περιέλθει τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα λόγω της ήδη χαμηλής χρηματοδότησης, κατά παράβαση 

του Άρθρου 16 του Συντάγματος. 

Ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ καλεί επίσης, έστω και τώρα, την Κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα το επίμαχο άρθρο 50 του 

Νόμου, το οποίο αναγνωρίζει ως προσόν διορισμού τίτλους αλλοδαπής που έχουν αναγνώριση 

«επαγγελματικών προσόντων» ή «επαγγελματικής ισοδυναμίας», δηλαδή των μη αναγνωρισμένων 

ακαδημαϊκά τίτλων των κολεγίων. Πέραν του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν τέθηκε σε 

διαβούλευση, η λειτουργία των κολεγίων που παρέχουν τέτοιους τίτλους δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, 

καθώς αυτό δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία της  Ε.Ε., όπως αναφέρθηκε τόσο από την Επιστημονική 

Επιτροπή της Βουλής όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ σε σχετικό έγγραφό του. Παράλληλα, ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ καλεί την 

Κυβέρνηση να τροποποιήσει άμεσα τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 προκειμένου να καταργήσει την χωρίς 

αμοιβαιότητα αναγνώριση, που παρέχει με το Ν.4635/2019 (αρ. 168), της επαγγελματικής ισοδυναμίας σε 

υπηκόους και τίτλους τρίτων χωρών πέραν της Ε.Ε., ή άλλως να προσδιορίσει ρητά τις τρίτες χώρες (π.χ. 

Βρετανία). Η αδικαιολόγητη επέκταση της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε τίτλους από όλη 

την υφήλιο, υποβαθμίζει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση, οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των 

αποφοίτων των πανεπιστημίων και εμπορευματοποιεί ένα κοινωνικό αγαθό αίροντας στην πράξη το Άρθρο 

16 του Συντάγματος. 
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