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Απόθαζη
Για το πρόβλθμα των μετεγγραφϊν ςτα ΑΕΙ
H κεςμοκετθμζνθ πρακτικι των μετεγγραφϊν αποτελεί μια ελλθνικι ιδιαιτερότθτα, θ οποία
ςχετίηεται με το ανορκολογικό ςφςτθμα ειςαγωγισ φοιτθτϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
και τθν ζλλειψθ επαρκϊν κοινωνικϊν υποδομϊν ςτιριξισ τουσ ςτα ιδρφματα υποδοχισ.
Συγκεκριμζνα:
 Το κζμα των μετεγγραφϊν αποκαλφπτει τθν πακολογία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και
οριςμζνεσ από τισ αιτίεσ τθσ κακοδαιμονίασ τθσ.
 Οι αποφάςεισ των εκάςτοτε κυβερνϊντων για τισ μετεγγραφζσ -όπωσ και για τον αρικμό των
ειςακτζων- αλλάηουν κάκε χρόνο χωρίσ κανζνα ορκολογικό κριτιριο.
 Οι ικφνοντεσ αγνοοφν διεκνϊσ κακιερωμζνα κριτιρια ποιότθτασ, που είναι απαραίτθτα για
τθν παροχι ποιοτικισ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ.
 Με τθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι για τισ μετεγγραφζσ θ Πολιτεία - όχι μόνο ςτισ παροφςεσ
ςυνκικεσ κρίςθσ- μθ παρζχοντασ επί χρόνια επαρκείσ κοινωνικζσ υποδομζσ ςτιριξθσ των
ςπουδαςτϊν, προςπακεί να υποκαταςτιςει άλλεσ αδυνατοφςεσ, ολιγωροφςεσ ι πλιρωσ
αποφςεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ και επαγγελματικισ πολιτικισ, ςε βάροσ τθσ
ποιότθτασ ςτα ακαδθμαϊκά και εκπαιδευτικά πράγματα.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατθρείται το φαινόμενο τθσ εκμετάλλευςθσ του κεςμοφ των
μετεγγραφϊν για τθν άςκθςθ ανζξοδθσ κοινωνικισ πολιτικισ, χωρίσ ακαδθμαϊκά κριτιρια, ςε
βάροσ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Ζτςι, το ποςοςτό των μετεγγραφϊν, όςο
και ο ίδιοσ ο αρικμόσ των ειςακτζων, αυξάνεται κάκε χρόνο χωρίσ κανζνα ακαδθμαϊκό και
ορκολογικό κριτιριο, προκαλϊντασ υπερςυςςϊρευςθ φοιτθτϊν ςτα κεντρικά πανεπιςτιμια και
ςυνεπϊσ ςθμαντικά προβλιματα ςτον ακαδθμαϊκό προγραμματιςμό των ΑΕΙ και εν τζλει ςτθν
ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ αλλά και ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των ιδρυμάτων
αυτϊν.
Στον πρόςφατο νόμο 4332/2015 ορίηεται ότι θ κατάρτιςθ του πίνακα των μετεγγραφϊν
αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του Υπουργοφ και ότι το ποςοςτό των μετεγγραφόμενων δεν
μπορεί να υπερβεί το 15% των ειςακτζων. Το Υπουργείο Παιδείασ, όμωσ, προχϊρθςε αυκαίρετα
ςε ζγκριςθ μετεγγραφϊν μεγαλφτερου αρικμοφ φοιτθτϊν από αυτόν που ορίηει ο νόμοσ και
απαίτθςε με εγκφκλιό του από τα ιδρφματα να τουσ αποδεχτοφν, κατά παράβαςθ του νόμου τον
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οποίο το ίδιο ειςθγικθκε, απειλϊντασ μάλιςτα με πεικαρχικζσ διϊξεισ τισ διοικιςεισ των
τμθμάτων που δεν κα ςυμμορφωκοφν.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ κεωρεί ότι:
 Απαιτείται θ κεςμοκζτθςθ ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου για τον κακοριςμό του αρικμοφ τόςο
των ειςαγόμενων ςτα τμιματα φοιτθτϊν όςο και των μετεγγραφϊν, το οποίο κα λαμβάνει
υπόψθ τισ οικονομικζσ και λειτουργικζσ δυνατότθτεσ των πανεπιςτθμίων, με ςεβαςμό ςτο
ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο αυτοδιοίκθτό τουσ.
 Η Πολιτεία οφείλει να εξαςφαλίςει μζτρα κοινωνικοφ χαρακτιρα -ειδικά ςιμερα- για να
βοθκιςει τθ δεινοπακοφςα μεςαία και φτωχι ελλθνικι οικογζνεια, διαςφαλίηοντασ
ςυγχρόνωσ ότι τα παιδιά των οικογενειϊν αυτϊν κα μποροφν να ζχουν ποιοτικζσ και διεκνϊσ
ανταγωνιςτικζσ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ.
 To Υπουργείο Παιδείασ να ςταματιςει, επιτζλουσ, να χρθςιμοποιεί τα πανεπιςτιμια ωσ
χϊρο άςκθςθσ ανζξοδθσ κοινωνικισ πολιτικισ, υποχρεϊνοντάσ τα με απειλζσ για
πεικαρχικζσ κυρϊςεισ, ακόμα και παραβιάηοντασ τον ιςχφοντα νόμο, να δζχονται
περιςςότερουσ φοιτθτζσ από αυτοφσ που μποροφν να απορροφιςουν και να εκπαιδεφςουν.
Είμαςτε ςτο πλευρό των ςυναδζλφων και των ιδρυμάτων που προςζφυγαν ςτο ΣτΕ
προκειμζνου να ακυρωκεί θ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ και οι πίνακεσ των
μεταγραφόμενων.
 Οι θγεςίεσ των Ιδρυμάτων κα πρζπει με περίςκεψθ και μεγάλθ υπευκυνότθτα να

αντιμετωπίςουν το κζμα. Καλοφμε τθ Σφνοδο Πρυτάνεων να εξθγιςει και εκείνθ ςε όλουσ
τουσ ενδιαφερόμενουσ το δζον γενζςκαι και τα όρια του ςυςτιματοσ.
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