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Συνοπτικό Υπόμνθμα επί των Ειςθγιςεων του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων προσ το 

Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Δ. Δαμίγος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 

 

1. Ειςαγωγι 

τισ 19.8.2013 κοινοποιικθκε ςτα ελλθνικά ΑΕΙ ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΤΠΑΙΘ) (αρ. πρωτ. 113287/14.8.2013/ΙΒ) με κζμα 

«Μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ ΤΠΑΙΘ-ΑΕΙ». Με το ζγγραφο αυτό ηθτικθκε από όλα τα ΑΕΙ τθσ χϊρασ 

να προβοφν: (α) ςτθν «αξιολόγθςθ των διοικθτικϊν και οικονομικϊν οργανικϊν μονάδων τουσ και 

του προςωπικοφ» μζχρι 31.8.2013, (β) ςτθ «ςφνταξθ νζων οργανογραμμάτων ανά υπθρεςιακι 

μονάδα με κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ υπθρεςιακϊν μονάδων» μεταξφ 1.9.2013 και 15.9.2013 και 

(γ) ςτθν «κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων που πλεονάηουν και τοποκζτθςθ του προςωπικοφ που 

πλεονάηει ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία» ςτισ 16.9.2013. 

τισ 3.9.2013, ςε ςυνζχεια του ωσ άνω εγγράφου, κοινοποιείται ςτα ΑΕΙ νζο ζγγραφο του Γενικοφ 

Γραμματζα του ΤΠΑΙΘ (αρ. πρωτ. 120526/2.9.2013) για τθν υποβοικθςθ των Ιδρυμάτων για τθν 

υλοποίθςθ των μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων. Σο ίδιο ζγγραφο αποςτζλλεται εκ νζου με «ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ςτισ 10.9.2013. 

τισ 24.9.2013 εκδίδεται θ υπ’ αρικμ. 135211/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2384/τ. Β/24.9.2013) ΚΤΑ των 

Τπουργϊν ΠΑΙΘ και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΔΜΗΔ) 

«Κατάργθςθ χιλίων τριακοςίων ςαράντα εννζα (1.349) οργανικϊν και προςωποπαγϊν κζςεων 

μόνιμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου διοικθτικοφ προςωπικοφ των 

Πανεπιςτθμίων, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 90 του Ν. 4172/13», θ οποία 

τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 150539/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2601/τ. Β/15.10.2013) ΚΤΑ των 

Τπουργϊν ΠΑΙΘ και ΔΜΗΔ. Η τροποποιθμζνθ ΚΤΑ διατθρεί τον ίδιο αρικμό καταργοφμενων 

κζςεων ανά Κδρυμα και ςυνολικά. Περιζχει, ωςτόςο, εςω-ιδρυματικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τουσ 

κλάδουσ που καταργοφνται ςτο ςφνολό τουσ και τισ κζςεισ που καταργοφνται με αποτίμθςθ 

προςόντων. 

Όπωσ αναφζρεται και ςτισ δφο ανωτζρω ΚΤΑ, ο αρικμόσ και θ κατανομι των καταργοφμενων 

κζςεων πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν Ειδικι Ζκκεςθ Σεκμθρίωςθσ Ειςιγθςθσ προσ τον Τπουργό 

ΠΑΙΘ τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν των Α.Ε.Ι., θ οποία 

ςυγκροτικθκε με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΑΙΘ (υπ’ αρικμ. πρωτ. 131095/17.9.2013/Η). 

Η ωσ άνω Ειδικι Ζκκεςθ Σεκμθρίωςθσ Ειςιγθςθσ τθσ ΟΔΕ δεν κοινοποιικθκε ςτα Ιδρφματα, παρά 

τισ επανειλθμμζνεσ αιτιςεισ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, γεγονόσ που δθμιοφργθςε εφλογα 

ερωτιματα για τθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία (βλ. για παράδειγμα 

http://www.ntua.gr/announcements/rector/uploads/2013-10-01_967242_protash.pdf).  

το παρόν ςφντομο υπόμνθμα πραγματοποιείται μια κριτικι ανάλυςθ των ειςθγιςεων του 

Τπουργοφ ΠΑΙΘ προσ το Τπουργείο ΔΜΗΔ (οι οποίεσ ζχουν ςυνολικι ζκταςθ 106 ςελ.), με 

θμερομθνίεσ 20.9.2013 και 14.10.2013 (τροποποιθτικι πρόταςθ).  

 

  

http://www.ntua.gr/announcements/rector/uploads/2013-10-01_967242_protash.pdf
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2. Παρατθριςεισ επί των ειςθγιςεων 

φμφωνα με δθλϊςεισ του Τπουργοφ ΠΑΙΘ (βλ. για παράδειγμα διλωςθ του Τπουργοφ ΠΑΙΘ ςτισ 

13-09-131) κακϊσ και άλλων παραγόντων του Τπουργείου και ςτελεχϊν τθσ Κυβζρνθςθσ ςε ΜΜΕ, 

θ διαδικαςία που δόκθκε ςτα ΑΕΙ ςτθρίηεται ςε διεκνι μεκοδολογία και κριτιρια.  

τισ ςελ. 3 ζωσ 5 τθσ από 20.9.2013 ειςιγθςθσ περιγράφονται μια ςειρά ςτόχων και αξόνων και 

ςτοιχεία μεκοδολογίασ που προκρίκθκαν ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ του Οδικοφ Χάρτθ – χεδίου 

Δράςθσ για τθν υλοποίθςθ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων ςτα ΑΕΙ. Ανεξαρτιτωσ τθσ ορκότθτασ, 

πλθρότθτασ ι αποδοχισ των περιγραφόμενων κριτθρίων ςτισ ωσ άνω ςελίδεσ, ο Τπουργόσ ΠΑΙΘ 

παραδζχεται ςτθν Ειςιγθςθ ότι ηθτικθκε από τα Ιδρφματα να προχωριςουν άμεςα ςτθν 

αξιολόγθςθ των δομϊν τουσ, με ςτόχο τον υπολογιςμό των κζςεων διοικθτικοφ προςωπικοφ που 

πλεονάηουν ι ελλείπουν, αποκλειςτικά και μόνο ςτθ βάςθ κάποιων ποςοτικϊν παραμζτρων (ςελ. 

5).  

τθν Ειςιγθςθ, παρά τισ επανειλθμμζνεσ αναφορζσ ςε «διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ μεκοδολογία και 

κριτιρια», δεν υπάρχει καμία βιβλιογραφικι πθγι που να τεκμθριϊνει τθν προζλευςθ και τθν 

εγκυρότθτα τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ, των χρθςιμοποιοφμενων κριτθρίων και των 

ποςοτικϊν δεικτϊν. Αντικζτωσ, τόςο θ μεκοδολογία όςο και τα κριτιρια χαρακτθρίηονται από 

αυκαιρεςία, προχειρότθτα και αδιαφάνεια, όπωσ αναφζρεται παρακάτω. 

Σο πρϊτο ςθμείο που χριηει εξιγθςθσ από τθν πλευρά του Τπουργείου ΠΑΙΘ είναι θ αιτιολόγθςθ 

τθσ κρίςθσ των Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ που απζςτειλαν όλα τα ΑΕΙ. τθν Ειςιγθςθ του ΤΠΑΙΘ δεν 

τεκμθριϊνονται: 

(α)  για ποιο λόγο χαρακτθρίςτθκαν οι Εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ ωσ «Ελλιπείσ» (ςελ. 7 και 8 

τθσ από 20.9.2013 Ειςιγθςθσ) και 

(β)  με ποιο ςκεπτικό απορρίφκθκαν τα αποτελζςματα των Εκκζςεων Αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα ελλθνικά ΑΕΙ εμφάνιηαν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε διοικθτικό 

προςωπικό, και όχι πλεόναςμα. 

Σο δεφτερο ςθμείο που αξίηει αναφοράσ είναι το μοντζλο «Δεικτϊν και Σιμϊν Διοικθτικοφ 

Προςωπικοφ Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ» που ακολοφκθςε θ ΟΔΕ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα εξισ: 

 Η ΟΔΕ ζχει υπολογίςει 1,5 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ανά 100 φοιτθτζσ για όλα τα ΑΕΙ, με 

εξαίρεςθ τα δφο Πολυτεχνεία (ΕΜΠ και Κριτθσ), τθν ΑΚΣ και τθ Γεωπονικι, για τα οποία 

υπολογίηει 4,5 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ανά 100 φοιτθτζσ, λόγω του κακολικοφ 

εργαςτθριακοφ χαρακτιρα των Σμθμάτων τουσ, όπωσ αναφζρεται. Με βάςθ τα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ UK Higher Education Statistics Agency2, ςτα Ιδρφματα 

Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου (για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-

2012), αναλογοφν, κατά μζςο όρο, 10,2 υπάλλθλοι υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ανά 100 

φοιτθτζσ. 

 Η ΟΔΕ ζχει υπολογίςει 1 διοικθτικό υπάλλθλο ανά 100 μζλθ ΔΕΠ για όλα τα ΑΕΙ. Με βάςθ 

τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ UK Higher Education Statistics Agency, ςτα Ιδρφματα 

Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου (για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-

                                                           
1
     http://minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/10111-13-09-13-

dt1.html 
2
  Περιλθπτικά και αναλυτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1898&Itemid=239  

http://minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/10111-13-09-13-dt1.html
http://minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/10111-13-09-13-dt1.html
http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=1898&Itemid=239
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2012), ο αρικμόσ του διδακτικοφ/ερευνθτικοφ προςωπικοφ ιταν 181.385 άτομα (πλιρουσ 

και μερικισ απαςχόλθςθσ), ενϊ του υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ 196.860 άτομα, δθλ. 

αναλογοφν, κατά μζςο όρο, 108 κζςεισ υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ ανά 100 μζλθ ΔΕΠ. 

Πζραν των εξαιρετικά χαμθλϊν δεικτϊν που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τθν ΟΔΕ προκειμζνου να 

προκφψει το επικυμθτό «πλεόναςμα» προςωπικοφ, υπάρχουν αυκαίρετοι και ατεκμθρίωτοι 

ςυντελεςτζσ όπωσ, για παράδειγμα, οι ςυντελεςτζσ πολλαπλαςιαςμοφ του υπολογιηόμενου 

φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ (για να εκτιμθκοφν λοιπζσ ανάγκεσ, π.χ. μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 

φοιτθτζσ, μετεγγραφζσ, κλπ.), οι απαιτιςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων ανά Σμιμα, οι ςυντελεςτζσ 

γεωγραφικισ διαςποράσ και, κυρίωσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που χρθςιμοποιοφνται για να 

υπολογιςτοφν οι μζςεσ ςτακμικζσ απαιτιςεισ ςε διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ.  

Θα πρζπει επιπλζον να επιςθμανκεί ότι ακόμθ και με τουσ προτεινόμενουσ δείκτεσ 

παρατθροφνται ςθμαντικζσ ανακολουκίεσ κατά τουσ υπολογιςμοφσ. Για παράδειγμα, τα 

Πολυτεχνικά Σμιματα Πανεπιςτθμίων όπωσ του ΑΠΘ ι του ΔΠΘ υπολογίηονται με 15 διοικθτικοφσ 

υπαλλιλουσ ανά Σμιμα αντί των 30 που χρθςιμοποιοφνται για το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κριτθσ. 

Επίςθσ, Σμιματα με κακολικό εργαςτθριακό χαρακτιρα, όπωσ για παράδειγμα αυτά τθσ Βιολογίασ 

και τθσ Χθμείασ του ΕΚΠΑ, λαμβάνονται ςτουσ υπολογιςμοφσ με 15 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ αντί 

των 30 που χρθςιμοποιοφνται για το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κριτθσ για τον ίδιο ακριβϊσ λόγο. 

Προκειμζνου να γίνουν κατανοθτζσ οι επιπτϊςεισ των χρθςιμοποιοφμενων ποςοτικϊν δεικτϊν 

ςτον κακοριςμό του απαιτοφμενου προςωπικοφ παρατίκεται ακολοφκωσ ζνα παράδειγμα 

εφαρμογισ τθσ προτεινόμενθσ από τθν ΟΔΕ μεκοδολογίασ ςε ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται ςυγκριτικά το ΕΜΠ και τα ακόλουκα αγγλικά πανεπιςτιμια: 

 University of Bristol 

 University of Nottingham 

 University of Sheffield 

 University of Leeds 

Η επιλογι των ςυγκεκριμζνων πανεπιςτθμίων βαςίςτθκε, αποκλειςτικά και μόνο για λόγουσ 

ςφγκριςθσ, ςτα αποτελζςματα τθσ κατάταξθσ QS World University Rankings για το αντικείμενο 

“Engineering & Technology”. Και τα τζςςερα αγγλικά πανεπιςτιμια που επιλζχκθκαν, βρίςκονται 

εςκεμμζνα ςτθν ίδια ι ςε λίγο χαμθλότερθ κζςθ κατάταξθσ από το ΕΜΠ, όπωσ φαίνεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα (Πίν. 1). 

 

Πίνακασ 1. Θζςθ των χρθςιμοποιοφμενων πανεπιςτθμίων βάςει τθσ κατάταξθσ QS World University Rankings 

με βάςθ το αντικείμενο “Engineering & Technology” 

Πανεπιςτιμιο QS ranking 

ΕΜΠ 98 

University of Bristol 98 

University of Nottingham 101 

University of Sheffield 103 

University of Leeds 110 

 

Οι υπολογιςμοί πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ παραδοχζσ, προκειμζνου να 

είναι ςφμφωνοι με τθν προτεινόμενθ από τθν ΟΔΕ μεκοδολογία: 
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 Ελιφκθςαν υπόψθ μόνο τα μζλθ ΔΕΠ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

 Ελιφκθςαν υπόψθ, για λόγουσ ςυντθρθτικισ εκτίμθςθσ, οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ 

πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ (part-time). 

 Ελιφκθςαν υπόψθ οι πραγματικοί μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ (δεν χρθςιμοποιικθκαν δθλ. οι 

προτεινόμενοι πολλαπλαςιαςτζσ). 

 Ελιφκθςαν υπόψθ τα Σμιματα (ι μονοτμθματικζσ χολζσ) των ωσ άνω Πανεπιςτθμίων. 

Δεν ελιφκθςαν υπόψθ ινςτιτοφτα, ερευνθτικά κζντρα και άλλεσ δομζσ, οι οποίεσ επίςθσ 

αγνοοφνται από τθ μεκοδολογία τθσ ΟΔΕ. 

 Για τον υπολογιςμό των απαιτοφμενων κζςεων υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ βάςει του 

αρικμοφ των Σμθμάτων χρθςιμοποιικθκε για τα Πολυτεχνικά Σμιματα ςυντελεςτισ 30 

υπαλλιλων, ενϊ για τα υπόλοιπα 15 υπαλλιλων, κακϊσ τα ωσ άνω πανεπιςτιμια δεν είναι 

αμιγι Πολυτεχνεία. 

 Για τον υπολογιςμό των απαιτοφμενων κζςεων υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ βάςει του 

αρικμοφ των φοιτθτϊν χρθςιμοποιικθκε ςυντελεςτισ 4,5 υπαλλιλων ανά 100 φοιτθτζσ, 

όπωσ ςτο ΕΜΠ, δεδομζνου ότι δεν ιταν εφικτόσ ο διαχωριςμόσ του φοιτθτικοφ 

πλθκυςμοφ ανά Σμιμα. Με αυτόν τον τρόπο, ωςτόςο, οι εκτιμιςεισ είναι πιο ςυντθρθτικζσ 

(υπολογίηεται δθλ. μεγαλφτεροσ αρικμόσ απαιτοφμενων διοικθτικϊν υπαλλιλων).  

 Ελιφκθ υπόψθ το ςφνολο του υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ, αλλά όχι το προςωπικό 

πολλαπλϊν κακθκόντων (atypical staff3). Αυτό οδθγεί, επίςθσ, ςε πιο ςυντθρθτικζσ 

εκτιμιςεισ. 

Σα αποτελζςματα δίνονται ςτον Πίν. 2 που ακολουκεί. 

φμφωνα με τα ςτοιχεία του Πίν. 2, θ εφαρμοηόμενθ μεκοδολογία τθσ ΟΔΕ κα οδθγοφςε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το «πλεονάηον» προςωπικό ςτα τζςςερα αγγλικά πανεπιςτιμια αντιςτοιχεί ςτο 

75% ζωσ 80% του υφιςτάμενου προςωπικοφ τουσ. Σο αποτζλεςμα αυτό είτε οφείλεται ςε ςοβαρά 

ςφάλματα τθσ μεκοδολογίασ τθσ ΟΔΕ, είτε καταρρίπτει τουσ ιςχυριςμοφσ του ΤΠΑΙΘ περί 

υπερςτελζχωςθσ των ελλθνικϊν ΑΕΙ βάςει τθσ διεκνοφσ πραγματικότθτασ.  

 

  

                                                           
3
 Βάςει τθσ UK HESA, ο οριςμόσ του “Atypical staff” είναι: 

   Atypical staff are those members of staff whose contracts are those with working arrangements that are 
not permanent, involve complex employment relationships and/or involve work away from the supervision 
of the normal work provider. The HESA staff atypical population is an indicator of those individuals who 
have only atypical contracts within the reporting period. The HESA staff atypical population is used in 
analyses of atypical staff person attributes by full-person equivalents (FPE). 
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Πίνακασ 2. υγκριτικόσ υπολογιςμόσ απαιτοφμενου υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ βάςει τθσ μεκοδολογίασ 

τθσ ΟΔΕ 

Πανεπιςτιμιο ΕΜΠ
*
 University 

of Bristol 
University of 
Nottingham 

University 
of Sheffield 

University 
of Leeds 

Μζλθ ΔΕΠ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 548 1930 2755 2190 2330 

Μζλθ ΔΕΠ μερικισ απαςχόλθςθσ   455 530 430 610 

Τμιματα 9 44 43 50 38 

Προπτυχιακοί φοιτθτζσ (full-time) 15372 12920 23515 17275 23085 

Προπτυχιακοί φοιτθτζσ (part-time)   515 1620 1275 1235 

Μεταπτυχιακοί  ** 5710 10495 7415 8185 

Εργαηόμενοι 883 2915 3865 3130 4005 

Εργαηόμενοι πολλαπλών κακθκόντων 
(Atypical staff) 

  2260 5755 4375 4305 

Εργαηόμενοι βάςει αρικμοφ μελών ΔΕΠ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ 

5 19 28 22 23 

Εργαηόμενοι βάςει αρικμοφ Τμθμάτων 270 750 735 885 660 

Εργαηόμενοι βάςει ςυνολικοφ φοιτθτικοφ 
πλθκυςμοφ 

692 862 1603 1168 1463 

Στακμιςμζνο ςφνολο 373 612 905 783 822 

Πλεονάηον προςωπικό 510 2303 2960 2347 3183 

 Ποςοςτό πλεονάηοντοσ προςωπικοφ 57,8% 79,0% 76,6% 75,0% 79,5% 

*
: Σα ςτοιχεία του ΕΜΠ αφοροφν ςτθν ειςιγθςθ τθσ 20.9.2013 

**
: Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΕΜΠ ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ προπτυχιακοφσ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

 

Σζλοσ, ζνα ενδιαφζρον ςθμείο τθσ μεκοδολογίασ είναι το Βιμα 3, το οποίο περιγράφεται ςτθ ςελ. 

12 τθσ από 20.9.2013 Ειςιγθςθσ του Τπουργοφ ΠΑΙΘ. Σο ενδιαφζρον για το Βιμα αυτό ζγκειται ςε 

δφο ηθτιματα: 

(α)  Πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα «μαφρο κουτί», μια απολφτωσ αδιαφανι διαδικαςία, κακϊσ 

αναφζρονται κάποιοι παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ για τον τελικό υπολογιςμό των 

απαιτοφμενων κζςεων υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ, χωρίσ ωςτόςο να διευκρινίηεται θ 

ςθμαςία κάκε παράγοντα ςτθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ. Είναι χαρακτθριςτικό, για 

παράδειγμα4, ότι μετά τθν εφαρμογι του Βιματοσ 3 οι 510 κζςεισ «πλεονάηοντοσ» 

προςωπικοφ για το ΕΜΠ μειϊνονται ςε 399 (μείωςθ 21,8% περίπου), οι 710 κζςεισ 

«πλεονάηοντοσ» προςωπικοφ για το ΕΚΠΑ μειϊνονται ςε 498 (μείωςθ 29,9% περίπου), ενϊ οι 

132 κζςεισ «πλεονάηοντοσ» προςωπικοφ για το ΑΠΘ αυξάνονται ςε 169 (αφξθςθ 28% 

περίπου)! 

(β)  Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ ςτον κακοριςμό του τελικοφ αρικμοφ του 

απαιτοφμενου προςωπικοφ αναδεικνφουν ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ για 

τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ: εργολαβικζσ ανακζςεισ κομβικϊν υπθρεςιϊν των Ιδρυμάτων, 

όπωσ π.χ. θ φφλαξθ, με αποτζλεςμα τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των ελαςτικϊν ςχζςεων 

εργαςίασ και τθν πρόςκετθ επιβάρυνςθ των ιδθ δραματικά μειωμζνων προχπολογιςμϊν των 

Ιδρυμάτων, περαιτζρω ςυρρίκνωςθ τθσ δθμόςιασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςα από 

καταργιςεισ/ςυγχωνεφςεισ Σμθμάτων, χολϊν και Ιδρυμάτων οςονοφπω, κ.λπ.  

 

 

                                                           
4
 Σα παραδείγματα αναφζρονται ςτα ςτοιχεία τθσ από 20.9.2013 Ειςιγθςθσ του Τπουργοφ ΠΑΙΘ. 
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3. Συμπεράςματα 

Η μεκοδολογία που ακολουκικθκε από τθν ΟΔΕ δεν ςτθρίηεται ςε κανζνα διεκνζσ πρότυπο ι 

κοινά αποδεκτοφσ δείκτεσ. Αντικζτωσ, είναι μια μεκοδολογία αυκαίρετθ και, ςε ςθμεία, 

αδιαφανισ. τθν καλφτερθ περίπτωςθ, θ μεκοδολογία ενζχει ςθμαντικά ςφάλματα και 

ανακολουκίεσ, τόςο ςτθ διαμόρφωςι τθσ (π.χ. αυκαίρετοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ, υπερβολικά 

χαμθλοί δείκτεσ με βάςθ τθ διεκνι πραγματικότθτα, κ.ά.) όςο και ςτθν εφαρμογι τθσ (π.χ. 

αγνόθςθ του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα οριςμζνων Σμθμάτων των πανεπιςτθμίων, αγνόθςθ των 

Πολυτεχνικϊν Σμθμάτων όλων των πανεπιςτθμίων πλθν του ΕΜΠ και του Πολυτεχνείου Κριτθσ, 

κλπ.). 

υνεπϊσ, οι καταργοφμενεσ κζςεισ διοικθτικοφ προςωπικοφ είναι είτε απόρροια μιασ εςφαλμζνθσ 

μεκοδολογίασ, είτε προϊόν μιασ προςχθματικισ διαδικαςίασ με προαποφαςιςμζνο αποτζλεςμα, το 

οποίο εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ. 

Οριςμζνα ςτοιχεία κακιςτοφν το δεφτερο ενδεχόμενο περιςςότερο πικανό. Για παράδειγμα, ςτθν 

ειςιγθςθ τθσ 20.9.2013, οι τελικζσ καταργοφμενεσ κζςεισ για το ΕΜΠ ανζρχονταν ςε 399 (οι 

καταργοφμενεσ κζςεισ πριν το Βιμα 3 ανζρχονται ςε 510), από ζνα υποςφνολο 548 εργαηομζνων 

ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ κι ζνα ςφνολο 883 εργαηομζνων. τθν Ειςιγθςθ τθσ 14.10.2013, οι 

τελικζσ καταργοφμενεσ κζςεισ για το ΕΜΠ εξακολουκοφν να παραμζνουν 399 (οι καταργοφμενεσ 

κζςεισ πριν το Βιμα 3 μειϊνονται ςε 504), από ζνα υποςφνολο 542 εργαηομζνων ςε 

ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ κι ζνα ςφνολο 877 εργαηομζνων. Σο Βιμα 3 παρζχει απόλυτθ ελευκερία 

για αυκαίρετεσ εκτιμιςεισ που κα καταλιγουν πάντα ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα. Επίςθσ, θ χριςθ 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων ςτο Βιμα 3, όπωσ π.χ. θ κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων μζςα από 

ςυγχωνεφςεισ/καταργιςεισ Σμθμάτων, χολϊν, κλπ., εξυπθρετεί απόλυτα τισ προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ του ΜΠΔ 2013-20165 για μείωςθ λειτουργικϊν δαπανϊν ΑΕΙ - ΣΕΙ με ςυγχωνεφςεισ 

κατά 37 εκατ. ευρϊ το 2014 (από 24 εκατ. ευρϊ το 2013) και επιπλζον 10 εκατ. ευρϊ το 2015, 

μζςα από ζνα νζο, ςαρωτικό, ςχζδιο «Ακθνά» που κα αγγίξει, όπωσ όλα δείχνουν μζλθ ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ 

και ΕΣΕΠ. Σζλοσ, κεωρείται δεδομζνο ότι θ περαιτζρω άςκθςθ πίεςθσ ςτουσ ιδθ ανεπαρκείσ για 

τθν κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν προχπολογιςμοφσ των ΑΕΙ, μζςω τθσ επιβάρυνςισ τουσ με νζεσ 

δαπάνεσ για εργολαβίεσ που καλφπτονται μζχρι τϊρα από μόνιμο προςωπικό (π.χ. φφλαξθ), κα 

οδθγιςει ςτθν ειςαγωγι διδάκτρων και κα ωκιςει μεγάλο τμιμα του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ είτε 

ςτα δάνεια, είτε ςτθ διακοπι των ςπουδϊν. 

Ακόμθ και αν δεν υπάρχει ςκοπιμότθτα, κάτι που δφςκολα γίνεται πιςτευτό, το ςυμπζραςμα που 

προκφπτει ςε κάκε περίπτωςθ είναι ότι θ υπ’ αρικμ. 150539/B2/23.9.2013 (ΦΕΚ 2601/τ. 

Β/15.10.2013) ΚΤΑ των Τπουργϊν ΠΑΙΘ και ΔΜΗΔ που καταργεί 1349 κζςεισ προςωπικοφ από τα 

ιδθ υποςτελεχωμζνα ΑΕΙ πρζπει άμεςα να ανακλθκεί, κακϊσ δεν τεκμθριϊνεται επ’ ουδενί θ 

φπαρξθ «πλεονάηοντοσ» προςωπικοφ. 

 

 26.10.2013 
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