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Ανακοίνωση του ∆.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου των Καθηγητών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης στο Ηράκλειο για το θέµα του Αριθµού Εισακτέων σε ΑΕΙ το 2014

Εµβρόντητη η Πανεπιστηµιακή κοινότητα πληροφορήθηκε τον αριθµό των
εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 κατά Πανεπιστήµιο, Σχολή και Τµήµα.
Τα δεδοµένα, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, δείχνουν ότι ο
αριθµός των εισακτέων στα ΑΕΙ αυξάνεται σηµαντικά σε σχέση µε το προηγούµενο
ακαδηµαϊκό έτος. Ειδικότερα, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στη Σχολή Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστηµών οι εισακτέοι αυξήθηκαν από 975 σε 1200 (23%) και στην
Ιατρική από 110 σε 150 (36%). Το γεγονός ότι φέτος στους αριθµούς των εισακτέων
που ανακοινώθηκαν περιλαµβάνονται και κάποιες ειδικές κατηγορίες δεν αλλάζει την
τελική εικόνα που επί πλέον υποδηλώνει µία σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση
εισακτέων στα Περιφερειακά Πανεπιστήµια.
Και αυτό γίνεται µετά τις επανειληµµένες περικοπές στον τακτικό προϋπολογισµό
των Ιδρυµάτων που, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανελαστικά έξοδα των Πανεπιστηµίων
και των ΤΕΙ, µείωσαν σε ποσοστό πάνω από 60% την προ τετραετίας διαθέσιµη
οικονοµική ενίσχυση των Τµηµάτων.
Και αυτό µε εκατοντάδες εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ να αναµένουν εδώ και χρόνια τους
διορισµούς τους.
Και αυτό µετά από µία τετραετή περίοδο εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
των Τµηµάτων όλων των Ιδρυµάτων της επικράτειας, όπου επισηµαίνονται τα όρια
των δυνατοτήτων εκπαίδευσης φοιτητών σε κάθε Τµήµα.
Και αυτό µετά τη διαθεσιµότητα εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων των
Ανωτάτων Ιδρυµάτων.
Η ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε να αυξήσει τον αριθµό των εισακτέων σχεδόν
σε όλα τα Τµήµατα ανεξαρτήτως αριθµού διδασκόντων, ειδικότητας, της
εργαστηριακής ή θεωρητικής τους κατεύθυνσης και ανεξαρτήτως δεδοµένων της
αξιολόγησης, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα Περιφερειακά Πανεπιστήµια.
Ζητούµε από την ηγεσία του υπουργείου να µας εξηγήσει:
Βάσει ποιων δεδοµένων αποφάσισε να εισαχθούν µερικές επιπλέον χιλιάδες
υποψηφίων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση;
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Με ποια στοιχεία αξιολόγησης των Τµηµάτων έγινε η κατανοµή των επιπλέον
εισακτέων;
Πως είναι δυνατόν ο αριθµός των εισακτέων να αυξάνεται κατά τον ίδιο αριθµό σε
Τµήµατα του ιδίου αντικειµένου παρότι ο αριθµός των διδασκόντων στο ένα είναι
υπερδιπλάσιος από αυτόν σε κάποιο άλλο;
Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει σε όλα τα ΑΕΙ και σε όλα τα Τµήµατα
ερώτηµα για τον αριθµό των εισακτέων που µπορούν να εκπαιδεύσουν. Κάθε χρόνο,
το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει µόνο του για τον αριθµό των εισακτέων
αγνοώντας πλήρως τις προτάσεις των ΑΕΙ που το ίδιο ζήτησε καθώς και τις
επανειληµµένες εκκλήσεις Προέδρων, Κοσµητόρων και Πρυτάνεων για µείωση
των εισακτέων -εκκλήσεις που βασίζονται σε µετρήσιµα µεγέθη όπως η
χωρητικότητα εργαστηρίων και αµφιθεάτρων, το διαθέσιµο προσωπικό και ο
αριθµός εβδοµάδων των διδακτικών εξαµήνων.
Για µας, είναι σαφές ότι, για άλλη µια φορά, το Υπουργείο Παιδείας χρησιµοποιεί τα
Πανεπιστήµια για να κάνει (δήθεν) κοινωνική πολιτική: Αυξάνει τις θέσεις στα ΑΕΙ
για να δηµιουργήσει στους νέους και στις οικογένειες τους την ψευδαίσθηση ότι θα
αποκτήσουν µια Πανεπιστηµιακή µόρφωση που θα τους ανοίξει τις πόρτες του
µέλλοντος, αγνοώντας την ουσιαστική υποβάθµιση των σπουδών που η αλόγιστη
αυτή αύξηση θα επιφέρει.
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα απαιτεί από την ηγεσία του Υπουργείου µια εξήγηση. Αν η
κίνηση αυτή δεν αποτελεί εσκεµµένη προσπάθεια περαιτέρω υποβάθµισης των
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας, τότε θα πρέπει να υπάρχει µία λεπτοµερής
εξήγηση των κανόνων αύξησης των εισακτέων ανά Τµήµα, Σχολή και ΑΕΙ. Η ηγεσία
του Υπουργείου θα πρέπει να αναλάβει, έστω και για µία φορά, τις ευθύνες της
απέναντι στην Ελληνική Κοινωνία και ιδιαίτερα απέναντι στους νέους της.
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