
 

 

Αθήνα 27/12/2021 

 

Ψήφισμα ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Σχετικά με την κατανομή 400 θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ 
 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράζει τη σφοδρή αντίθεσή του σχετικά με την κατανομή των 400 θέσων 
μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, όπως αυτή ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων στη διάρκεια 
της  98ης  Συνόδου Πρυτάνεων. 

Η κατανομή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, βασίζεται στην εισήγηση της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης προς την Υπουργό, σύμφωνα με την οποία: 

 το 65% των 400 θέσεων, δηλαδή 260 θέσεις, θα κατανεμηθούν αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. 

 Το υπόλοιπο 35% των 400 θέσεων, δηλαδή 140 θέσεις, θα κατανεμηθούν με αντικειμενικά 
κριτήρια, όπως είχαν εφαρμοστεί και το προηγούμενο έτος. 

 
Η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο στηρίζονται τα Ιδρύματα με 
ανθρώπινους πόρους, και ότι αυτό δεν γίνεται αυθαίρετα όπως γινόταν πριν, αλλά στη βάση 
αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων που έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 
σεβασμό στα ίδια τα Ιδρύματα και το φορολογούμενο πολίτη. 
 
Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η Υπουργός ΠΑΙΘ αρνείται να εφαρμόσει το νόμο, καθώς η κατανομή των 
θέσεων έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 45 του Ν.4610/2019, παράγραφος 1, σύμφωνα με την οποία 
παράγραφο ″Θέσεις μελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο εντάσσονται στο συνολικό 
σχέδιο του προγραμματισμού προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) του έτους που έπεται της κένωσης 
της θέσης χωρίς να απαιτείται η έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 
33/2006 (Α΄ 280).″. 
 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα τελευταία 5 χρόνια έχει απωλέσει το 40% τουλάχιστον της δύναμής 
του σε θέσεις μελών ΔΕΠ, ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω του πλήθους των φοιτητών 
αυξάνονται συνεχώς. Η μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ και ουσιαστικά η διαρκής υποστελέχωση 
υπονομεύει τη βασική δύναμη της αριστείας στο ΕΜΠ 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει την απόφαση του για την κατανομή των 400 θέσεων 
και να ακολουθήσει αυτά που ορίζει ο Ν.4610/2019, αποδίδοντας στο ΕΜΠ και τις 25 θέσεις μελών ΔΕΠ 
που αποχώρησαν (συνταξιοδότηση, παραίτηση, θάνατος), ώστε να υποστηριχθούν επαρκώς τα βασικά 



γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του ΕΜΠ και να διατηρηθεί το επίπεδο των σπουδών των φοιτητών σε 
υψηλά επίπεδα 
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