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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το πρόβλημα των μετεγγραφών
στα ΑΕΙ και την τραγικότητα του.
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο τεράστιο –και ελληνικής μοναδικότητας- θέμα των
μετεγγραφών, αλλά και στο συναφές θέμα του αριθμού των εισακτέων, όπως βέβαια και σε αυτό
των εισαγωγικών (Βλ. [1 - 3]). Επαναλαμβάνουμε ορισμένες επισημάνσεις μας:
 Το θέμα των μετεγγραφών αποκαλύπτει την παθολογία της ανώτατης εκπαίδευσης και
ορισμένες από τις αιτίες της κακοδαιμονίας της.
 Οι αποφάσεις για τις μετεγγραφές όπως και για τον αριθμό των εισακτέων δεν
δικαιολογούνται από κανένα ορθολογικό κριτήριο.
 Με το προηγούμενο δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποιο κεντρικό σχεδιασμό –σοβιετικού
τύπου- για τον αριθμό των πτυχιούχων που έχει ανάγκη ο τόπος τα επόμενα χρόνια, ώστε το
πτυχίο να έχει αντίκρισμα σε επαγγελματική διέξοδο. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και
αναποτελεσματικό όταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν γνωρίζει σύνορα εθνικά αλλά ούτε και
ευρωπαϊκά.
 Όμως, οι ιθύνοντες δεν μπορούν να αγνοούν -αρκετές φορές μάλιστα επιδεικτικά- διεθνώς
καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας, όπως η επάρκεια των υποδομών και του πλήθους του
ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι απαραίτητη για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.
 Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο ερήμην των ΑΕΙ και των θεσμικών οργάνων
σχεδιασμού -ΑΔΙΠ και ΕΣΥΠ- με κριτήριο την ικανοποίηση της εκλογικής πελατείας κομμάτων
και πολιτικών όλου του πολιτικού φάσματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προ διετίας
μείωση των εισακτέων σε Σχολές των ΤΕΙ, η οποία συνοδεύτηκε με αντίστοιχη αύξηση των
εισακτέων στα Πανεπιστήμια, προκειμένου να μην εμφανιστεί μειωμένος ο συνολικός αριθμός
των θέσεων στα ΑΕΙ.
 Οι κυβερνώντες δεν αναλαμβάνουν το πολιτικό κόστος να παραδεχτούν πως δεν είναι δυνατό
όλοι σχεδόν οι απόφοιτοι Λυκείου να κατευθύνονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 Επίσης, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες για οργανωμένη και αξιόπιστη – βάσει διεθνών
προτύπων- δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση που θα
απορροφά και θα παρέχει επαγγελματικά προσόντα και προοπτικές απασχόλησης σε ένα
σημαντικό ποσοστό των αποφοιτούντων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι αυξημένες θέσεις εισακτέων που διατηρήθηκαν και στο τρέχον έτος, οδήγησαν σε
παράλογες αναλογίες φοιτητών-διδασκόντων, σε πανεπιστήμια, που ήταν ήδη επιβαρυμένα
από τη μείωση προσωπικού, την υποχρηματοδότηση και τις επαναλαμβανόμενες αυξήσεις
εισακτέων των τελευταίων ετών.
 Με την εφαρμοζόμενη πολιτική για τις μετεγγραφές η Πολιτεία, μη παρέχοντας επί χρόνια - όχι
μόνο στις παρούσες συνθήκες κρίσης - επαρκείς κοινωνικές υποδομές στήριξης των
σπουδαστών, προσπαθεί να υποκαταστήσει άλλες αδυνατούσες, ολιγωρούσες η πλήρως
απούσες κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής και επαγγελματικής πολιτικής, πάντα και σταθερά σε
βάρος της ποιότητας στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά πράγματα.
Θέση μας είναι πως:
 Η Πολιτεία οφείλει άμεσα -μέσω των αρμοδίων φορέων ΑΔΙΠ και ΕΣΥΠ- να προσδιορίσει με
βάση τα διεθνή πρότυπα, τα μεγέθη φοιτητικού πληθυσμού, που κάθε ακαδημαϊκή μονάδα
μπορεί να εκπαιδεύσει και γενικότερα να μορφώσει ακαδημαϊκά. Τα αποτελέσματα μιας
τέτοιας μελέτης θα πρέπει να είναι δεσμευτικά για την Πολιτεία, αλλά και την ακαδημαϊκή
κοινότητα. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων θα πρέπει να καθορίζεται από τη φέρουσα
ικανότητα του ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας, για το καλό των Ιδρυμάτων, της νέας
γενιάς και της κοινωνίας στο σύνολό της. Η όποια μεταβολή του αριθμού εισακτέων θα πρέπει
να είναι απόρροια ανάλογης μεταβολής των δυνατοτήτων του συστήματος (σε προσωπικό και
υποδομές) και μόνο αυτής.
 Το σύστημα των μετεγγραφών θα πρέπει πολύ γρήγορα να οδηγηθεί στην πλήρη κατάργηση
του. Είναι ένα μέτρο πλήρως αντιακαδημαϊκό. Λειτουργεί εις βάρος και των φοιτητών του
Ιδρύματος υποδοχής αλλά και των μετακινουμένων. Οι μακριές ουρές των «λιμναζόντων
φοιτητών» σε κάποιο βαθμό οφείλονται και στις οποιασδήποτε μορφής μετεγγραφές.
 Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα θα πρέπει επιτέλους να αυτονομηθούν πλήρως, να ορίζουν, όπως σε
όλον τον πολιτισμένο κόσμο, τον αριθμό των εισακτέων τους, τα χαρακτηριστικά τους, τις
ελάχιστες βαθμολογικές επιδόσεις με βάση τις οποίες θα δέχονται φοιτητές στα προγράμματά
τους, αν θέλουν τις μετεγγραφές και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Αυτό βέβαια θα πρέπει να
συνδυαστεί με το μετασχηματισμό τους από κρατικά σε δημόσια Ιδρύματα με την ψήφιση ενός
Οργανισμού που θα τους προσδίδει ένα πιο ευέλικτο νομικό χαρακτήρα, ώστε να μπορούν να
αξιοποιούν τον πλούτο της πνευματικής τους παραγωγής και ιδιοκτησίας, να συνεργάζονται
ισότιμα με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, να προσελκύουν τους άριστους απ’ όλον τον κόσμο, παρέχοντάς τους
κίνητρα για να εγκατασταθούν και να παραμείνουν στη χώρα και επιτέλους να κινηθούν χωρίς
συμπλέγματα στο διεθνή χώρο της εκπαίδευσης της έρευνας και της καινοτομίας ώστε, εκτός
των άλλων θετικών, να αυξήσουν και τα έσοδά τους από τρίτες πηγές.
 Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα–ειδικά σε περιόδους κρίσηςγια να βοηθήσει τη δεινοπαθούσα μεσαία και φτωχή ελληνική οικογένεια, διασφαλίζοντας
συγχρόνως ότι τα παιδιά της θα μπορούν να έχουν πανεπιστημιακές σπουδές ποιότητας και
διεθνώς ανταγωνιστικές.

 Οι ηγεσίες των Ιδρυμάτων θα πρέπει με περισσή περίσκεψη αλλά και μεγάλη υπευθυνότητα
να αντιμετωπίσουν το θέμα. Για κάποιες Σχολές σε κεντρικά ΑΕΙ τα νούμερα είναι εφιαλτικά
και οι συνέπειες της πλήρους εφαρμογής του ισχύοντος για τις μετεγγραφές νομικού πλαισίου
είναι ορατές και θα είναι άμεσες και καταστροφικές. Αυτά συμβαίνουν όταν όλο το πολιτικό
φάσμα στη Βουλή, παραμονές των τελευταίων περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκλογών
διαγκωνιζόταν στον άκριτο λαϊκισμό και την ακραία ψηφοθηρία! Για να αποδειχθεί, για άλλη
μια φορά, ότι η δημοκρατία είναι μια πολύ-πολύ σοβαρή υπόθεση για να ανατίθεται σε
αυτόματους πιλότους και μαγικά καπέλα!
 Ζητάμε από τη Σύνοδο Πρυτάνεων να εξηγήσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο σε όλους τους
ενδιαφερόμενους το δέον γενέσθαι και τα όρια του συστήματος. Τους ζητάμε να
αναλογισθούν ότι πρωταρχική τους ευθύνη είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
Ιδρυμάτων τους, ακόμη και αν αυτή απαιτεί την επίκληση της δυνατότητας του δημόσιου
λειτουργού να αμφισβητήσει την εφαρμοσιμότητα διάταξης. Η Πολιτεία, επιτέλους, θα πρέπει
να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας για όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους και να
λάβει τις από τις περιστάσεις επιβαλλόμενες αποφάσεις!
 Σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις θα είμαστε στο πλευρό των ηγεσιών των Ιδρυμάτων σε
κάθε προσπάθειά τους που θα συντείνει στη διαφύλαξη και τελικά την αναβάθμιση της
ποιότητας του Ακαδημαϊκού Συστήματος.
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