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Ανακοίνωζη ηης Ενωηικής Ακαδημαϊκής Πρωηοβοσλίας για ηο πρόβλημα ηων
μεηεγγραθών
Αλαθνηλώζεθε ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ κεηεγγξάθνληαη ζηα ΑΕΙ θαη ην πξόβιεκα
αλαδείρζεθε ζε όιε ηελ ηξαγηθόηεηά ηνπ: ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο αλαγθάδνληαη λα ππνδερζνύλ θαη λα εθπαηδεύζνπλ 33% έσο 50% επηπιένλ
ησλ εηζαγνκέλσλ ζε απηά θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην πξόζζεην
10% ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ηηο
επόκελεο εκέξεο. Καζώο ην πνζνζηό απηό θαηαλέκεηαη άληζα, ππάξρνπλ Τκήκαηα όπσο ην
Τκήκα Πιεξνθνξηθήο (78%), ην Τκήκα Επηζηεκώλ Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο (73%), ην
Τκήκα Μαζεκαηηθώλ (71%) ηνπ ΑΠΘ πνπ νδεγνύληαη ζε πιήξε αδπλακία ιεηηνπξγίαο.
Παξάιιεια, Παλεπηζηήκηα ηεο πεξηθέξεηαο απνςηιώλνληαη από θνηηεηέο κε ηκήκαηα πνπ
ράλνπλ έσο θαη ην 65% ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ ηνπο.
Τν πξόβιεκα ησλ κεηεγγξαθώλ, ην νπνίν πάληνηε ππήξρε αιιά θέηνο έθζαζε ζε κηα
επηθίλδπλε όμπλζε, απνθαιύπηεη ηελ πιήξε ππνηαγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο πνιηηηθέο
(θαη ςεθνζεξηθέο) επηινγέο ηεο Πνιηηείαο θαζώο θαη ηελ έιιεηςε απηνλνκίαο ηνπ αθόκε
θαη ζε αθαδεκατθά ζέκαηα (δηόηη ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ κπνξεί λα εθπαηδεύζεη έλα
Ίδξπκα είλαη θπξίσο αθαδεκατθό ζέκα). Φαλεξώλεη όκσο νινθάζαξα ηελ ππνθξηζία ηεο
Πνιηηείαο ε νπνία θόπηεηαη γηα αξηζηεία, δηαζθάιηζε πνηόηεηαο, αληαγσληζηηθόηεηα ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ πεξηθόπηεη ζπλερώο ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο
έξεπλαο, ελώ ηώξα έξρεηαη λα δώζεη ηε ραξηζηηθή βνιή κε ηελ ηξνκαθηηθή αύμεζε ησλ
εηζαγνκέλσλ. Η Πνιηηεία, αλ πξαγκαηηθά ήζειε λα αλαθνπθίζεη ηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο
από ην αβάζηαρην νηθνλνκηθό βάξνο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ ησλ παηδηώλ ηνπο ζε
πεξίνδν θξίζεο, όθεηιε λα εμαζθαιίζεη επαξθείο θνηλσληθέο ππνδνκέο ζηήξημεο ησλ
θνηηεηώλ θαη όρη λα κεηαζέζεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο πιάηεο ησλ
ρεηκαδνκέλσλ ΑΕΙ, εηο βάξνο ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ.
Η Ελσηηθή Πξσηνβνπιία εθθξάδεη ηελ αγσλία θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ δηδαζθόλησλ
ζην ΑΠΘ γηα ηα πξόζζεηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ην ηεξάζηην θύκα ησλ
κεηεγγξαθώλ ζε έλα παλεπηζηήκην ην νπνίν βιέπεη λα κεηώλνληαη δηαξθώο νη θαζεγεηέο
θαη ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, λα θαζειώλνληαη νη επελδύζεηο ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο θαη
εμνπιηζκό, ελώ απμάλνληαη αικαησδώο νη αλάγθεο ηνπ εμαηηίαο πνιηηηθώλ απνθάζεσλ ηεο
Πνιηηείαο. Επηζεκαίλεη όηη νη δηδάζθνληεο ζηα ΑΕΙ έρνπλ θαηνξζώζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα,
ζε ζπλζήθεο πξσηνθαλνύο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, λα θξαηήζνπλ ζε
αμηνπξεπή επίπεδα ηελ πνηόηεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έξγνπ κε ηεξάζηηεο πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ζπζίεο. Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο θηλδπλεύνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε
αληηκεησπίζηκεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα γθξεκίζνπλ ό,ηη έρεη πεξηζσζεί.
Η Ελσηηθή Αθαδεκατθή Πξσηνβνπιία δεηά:


Από ηηο πξπηαληθέο αξρέο ησλ ηδξπκάησλ πνπ επηβαξύλνληαη λα δηεθδηθήζνπλ κε
επηκνλή από ηελ Πνιηηεία ηνπο πξόζζεηνπο πόξνπο πνπ αλαινγνύλ ζηνπο

κεηεγγξαθόκελνπο θνηηεηέο, λα ηνπο θαηαλείκνπλ δίθαηα ζηα Τκήκαηα πνπ θαινύληαη
λα ζεθώζνπλ ην κεγαιύηεξν βάξνο θαη λα δεκνζηνπνηήζνπλ ζηελ θνηλσλία ηε ζεκαζία
θαη ηηο ζπλέπεηεο ελόο ηόζν κεγάινπ θύκαηνο κεηεγγξαθώλ. Σε θάζε πεξίπησζε,
νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ κε θάζε κέζν,
αθόκε θαη αλ πξέπεη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ εθαξκνζηκόηεηα ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο.


Από ηελ Πνιηηεία λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο γηα
επείγνπζα ρξεκαηνδόηεζε. Να πξνζδηνξίζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη
ηελ ΑΔΙΠ, ηα θξηηήξηα (πξνζσπηθό, ππνδνκέο) βάζεη ησλ νπνίσλ ζα νξίδεηαη ην
κέγεζνο ηνπ αθαδεκατθνύ πιεζπζκνύ πνπ ζα κπνξεί λα εθπαηδεύεη ε θάζε
αθαδεκατθή κνλάδα κε ηελ απαηηνύκελε πνηόηεηα. Τα θξηηήξηα απηά λα είλαη
δεζκεπηηθά ζε βάζνο ρξόλνπ ηόζν, θαη θπξίσο, γηα ηελ Πνιηηεία, όζν θαη γηα ηα
Παλεπηζηήκηα.



Να θαηαξγεζεί ζηαδηαθά ην ζύζηεκα ησλ κεηεγγξαθώλ θαη λα απμεζεί ε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ε ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά
θνηηεηώλ.

Η Ελσηηθή Αθαδεκατθή Πξσηνβνπιία θαιεί ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ζε
επαγξύπλεζε γηα λα πξναζπίζεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ αθαδεκατθνύ
έξγνπ.
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