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ΘΕΜΑ: Η εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδου για τον καθορισμό του
αριθμού των εισακτέων από τα ίδια τα ΑΕΙ.
Επιτέλους, ο νυν Υπουργός Παιδείας, στην πρόσφατη (6/11) συνεδρίαση του ΕΣΥΠ ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα καθορισμού του πλήθους των εισακτέων στα ΑΕΙ στα
ίδια τα Ιδρύματα (βλ. [1]). Δεδομένης της απελπιστικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα
ΑΕΙ –άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο- από την άκριτη και ανορθολογική συνεχή αύξηση του
πλήθους των εισακτέων μονομερώς από το Υπουργείο, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες φιλολαϊκές
μεν, αντιακαδημαϊκές δε, ρυθμίσεις περί μετεγγραφών, η πρόθεση του Υπουργού πρέπει να
αντιμετωπιστεί θετικά.
Αρκετά χρόνια τώρα, με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία, προσπαθούμε να πείσουμε την εκάστοτε
Κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το αναγκαίο αυτής της πρότασης.
Παραπέμπουμε μόνο στα πιο πρόσφατα κείμενά μας (βλ. [2], [3], [4]).
Ωστόσο, το ζήτημα του καθορισμού του πλήθους των εισακτέων δεν εξαντλείται στο ποιος έχει την
αρμοδιότητα να αποφασίσει. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, η αρμοδιότητα ανήκει από κοινού στα
Ιδρύματα και στο Υπουργείο και ασκείται, συνήθως, μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Στη
διαδικασία αυτή το Υπουργείο εκφράζει πρωτίστως την πλευρά της ζήτησης και τα Ιδρύματα
πρωτίστως την πλευρά της προσφοράς, ζητούμενο δε της διαπραγμάτευσης είναι η εύρεση της
κατάλληλης ισορροπίας υπό τους περιορισμούς των διαθέσιμων πόρων.
Επομένως, το Υπουργείο οφείλει να διατυπώνει τις απαιτήσεις της ζήτησης, εξετάζοντας παραμέτρους
όπως η κοινωνική ζήτηση για ανώτατες σπουδές, οι προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι
στρατηγικές επιλογές της χώρας, αλλά και οι διαθέσιμοι πόροι. Τα ΑΕΙ, από την άλλη πλευρά,
οφείλουν να διατυπώνουν τις δυνατότητες προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές τους
επιστημονικές δυνατότητες, τους ήδη διαθέσιμους πόρους και αυτούς που προβλέπουν ότι θα τους
διατεθούν, αλλά και τα στρατηγικά τους σχέδια.
Το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνουν τα παραπάνω ήδη υπάρχει. Ο νόμος 4009/2011 προβλέπει
ρητά την υποχρέωση του Υπουργείου να διαμορφώσει εθνική στρατηγική για την ανώτατη
εκπαίδευση (Άρθρο 61), όπως και τη σύναψη συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού μεταξύ των
ΑΕΙ και του Υπουργείου, οι οποίες αναφέρονται, μεταξύ άλλων και «στ) στον κατ’ έτος αριθμό
εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύματος» (Άρθρο 62). Οι σχετικές διαδικασίες επίσης καθορίζονται
στα άρθρα αυτά.
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Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει συσσωρευτεί ένα σημαντικό σε
ποσότητα και ποιότητα υλικό μέσω της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των
Ιδρυμάτων, από το οποίο μπορεί κάποιος άμεσα να εξάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα για τις
αρνητικές επιπτώσεις της άκριτης, ανεύθυνης και άκρως λαϊκίζουσας πολιτικής που ακολουθείται για
δεκαετίες στο θέμα του καθορισμού των εισακτέων, αλλά και συνολικά των συστημάτων εισαγωγής
στα Πανεπιστήμια.
Επομένως, το μόνο που χρειάζεται για να υλοποιήσει την πρόθεσή του ο Υπουργός, είναι να
εφαρμόσει τον υφιστάμενο νόμο. Να τον εφαρμόσει όμως πλήρως, όχι επιλεκτικά. Το ίδιο
οφείλουν να πράξουν και τα ΑΕΙ. Αλλιώς, αν παρασυρθούν και συναινέσουν απλώς στην παροχή της
δυνατότητας καθορισμού του πλήθους των εισακτέων, θα οδηγηθούν, πολύ σύντομα, σε χειρότερα
από τα σημερινά αδιέξοδα.
Η ΚΙΠΑΝ, με βάση το σκεπτικό που αναλυτικά και σφαιρικά διατυπώνεται παραπάνω, επικροτεί και
υποστηρίζει την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδου, για τον
καθορισμό του αριθμού των εισακτέων από τα ίδια τα ΑΕΙ.
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