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Ο μεγάλος 
συνωστισμός 

στις καλές σχολές
Δηλώνουν πόσουε φοιτητέε προτι
μούν να δεχτούν. Οι εισακτέοι που 
αποφασίζει το υπουργείο είναι πά
ντα περισσότεροι. Και στο τέλοε, 
μετά τιε μετεγγραφέε καταλήγουν 
να δέχονται έωε και δπιλάσιουε, 
χωρίε να έχουν προσωπικό και πό- 
pous. Οι πρυτάνειε μιλούν. Σελ. 24
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Οι εμβληματικές σχολές των ελλη
νικών πανεπιστημίων, με εγνω
σμένου κύρους ακαδημαϊκό έργο 
και ισχυρά πτυχία στην αγορά ερ
γασίας, επωμίζονται ετησίως το 
βάρος των «παράπλευρων» εισρο
ών εισακτέων, από μετεγγραφές 
και... λοιπές κατηγορίες με κοινω
νικά ή άλλα κριτήρια. «Ζητάμε 50 
εισακτέους μέσω Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, αρχικά ορίζονται από 
το υπουργείο Παιδείας 100 και 
καταλήγουμε στους... 200», τονί
ζουν πανεπιστημιακοί στην «Κ». 
«Κινδυνεύουμε με υπερχείλιση 
αιθουσών και αμφιθεάτρων», λέ
ει ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας 
Μπουντουβής. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι, με βάση τα πρόσφατα 
στοιχεία των ΑΕΙ, στην Ιατρική 
Αθηνών οι εισακτέοι από τις Πα
νελλαδικές Εξετάσεις ήταν 165 
και ο τελικός αριθμός που δέχθη
κε η σχολή έφθασε τους 360, αύ
ξηση 118,2%. Αντίστοιχο πρό
βλημα είχαν η Νομική Αθηνών (ο 
τελικός αριθμός φοιτητών ήταν 
796, κατά 102,5% πάνω από τους 
αρχικούς 393), οι σχολές του ΕΜΠ 
- με πλέον επιβαρυμένη την πιο 
περιζήτητη, των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών: ο αρχικός αριθμός 
ήταν 184 και ο τελικός 279, αύξη
ση 71%. Ιδια κατάσταση για τις 
αντίστοιχες σχολές του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης και το εξειδικευμένο Οι
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Στην Ελλάδα, μέσω των ειδικών 
κατηγοριών εισακτέων ασκείται 
κοινωνική πολιτική. Το θέμα θα 
τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση 
της Συνόδου Πρυτάνεων, ενόψει 
και του ορισμού των εισακτέων 
στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος

«Κινδυνεύουμε με 
υπερχείλιση αιθουσών 
και αμφιθεάτρων», λέει 
ο πρύτανης του ΕΜΠ 
Ανδρέας Μπουντουβής.

2023-2024, με αίτημα τον εξορ- 
θολογισμό της κατάστασης.

Συνολικά 12 είναι οι κατηγο
ρίες εισακτέων που μπορεί να 
δεχθεί μια σχολή εκτός από εκεί
νους που εισάγονται μέσω Πα
νελλαδικών Εξετάσεων, ο αριθ
μός των οποίων ορίζεται ετησίως 
από το υπουργείο Παιδείας. Με
ταξύ των 12 είναι οι από μετεγ
γραφή (με τέσσερις υποκατηγο
ρίες), των παιδιών Ελλήνων του 
εξωτερικού, των αλλοδαπών-αλ- 
λογενών, των υποτρόφων, των 
αθλητών, μέσω των ειδικών ει
σιτηρίων εξετάσεων, μέσω της 
μεταφοράς θέσης από αντίστοι
χα τμήματα ΑΕΙ. Η πολυπληθέ
στερη κατηγορία είναι των με
τεγγραφών, από τα περιφερειακά 
προς τα κεντρικά ΑΕΙ.

«Η κατ’ εξαίρεση εισαγωγή 
των υποψηφίων αυτών στα ΑΕΙ 
αποφασίζεται για ειδικούς λό
γους, όπως κοινωνικούς ή ακα
δημαϊκούς ή εθνικούς», ανέφερε 
στην «Κ» στέλεχος του υπουργεί
ου Παιδείας. Ομως, την υπέρμε
τρη αύξηση των φοιτητών «πλη
ρώνουν» οι περιζήτητες σχολές, 
που ασθμαίνουν για να διατηρή
σουν το επίπεδο σπουδών. «Ο 
ανώτατος αριθμός εισακτέων, 
αυτός που επί χρόνια ζητεί το 
υπουργείο από τα ιδρύματα να 
του προτείνουν αλλά σταθερά 
τελικά τον αγνοεί, καθορίζει τη 
δυνατότητα της άρτιας εκπαί
δευσης των φοιτητών, σημαντι
κό συστατικό της οποίας, στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
είναι τα εργαστήρια. Οπως είναι 
προφανές, τα εργαστήρια απαι
τούν φυσική παρουσία και δεν 
έχουν την ευχέρεια της όποιας 
υποκατάστασης μέσω τηλεκπαί- 
δευσης ή άλλων μεθόδων», πα
ρατηρεί στην «Κ» ο πρύτανης 
του ιδρύματος, Ανδρέας Μπου
ντουβής. «Ενα μέρος των μετεγ- 
γραφομένων στο ΕΜΠ έχουν 
κατά κανόνα έως και σοβαρές 
δυσκολίες να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις ενός εκπαιδευ
τικού προγράμματος επιπέδου 
“κανονικών” φοιτητών του ΕΜΠ, 
δηλαδή αυτών που μπαίνουν μέ
σω των Πανελλαδικών. Η κατά
σταση αυτή οδηγεί στην αύξηση 
των ποσοστών αποτυχίας των 
φοιτητών σε εξετάσεις, όταν ο 
πήχυς τίθεται σε εύλογο επίπεδο,

Ο μεγάλος 
συνίοσχισμός 

στις τοπ σχολές
Γιατί τα περιζήτητα τμήματα καταλήγουν να δέχονται 
μέχρι και διπλάσιους φοιτητές από τους εισακτέους

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΜΠ ΑΠΘ

68,2%

Νομική
Αθηνών

49,5%

Ιατρική
Αθηνών

Διοικητικής Επιστήμης Λογιστικής και
και Τεχνολογίας ΟΠΑ Χρηματοοικονομικής

και συνακόλουθα στην αύξηση 
του μέσου χρόνου φοίτησης. Αλ
λιώς το εκπαιδευτικό πρόγραμ
μα πρέπει να αλλάξει επίπεδο, 
δηλαδή να χαμηλώσει. Αυτό θέ
λουμε;» προσθέτει.

Χαρακτηριστικά, οι εισακτέοι 
μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων 
στο ΕΜΠ το 2019, το 2020, το 
2021 και το 2022 ήταν, αντίστοι
χα, 1.092, 986, 1.010 και 1.001 
ενώ το ίδρυμα είχε προτείνει στο 
υπουργείο 750. Με τις μετεγγρα
φές και άλλες ειδικές κατηγορί
ες, οι εισαχθέντες ανήλθαν σε 
1.984 (το 2019), 1.784 (το 2020), 
1.774 (το 2021) και 1.546 (2022). 
Δηλαδή, η αύξηση του τελικού 
αριθμού των φοιτητών λόγω της 
προσθήκης εκείνων από τις «άλ
λες κατηγορίες» κυμαίνεται τα 
τελευταία χρόνια από 82% το 
2019 έως 55% το 2022.

Υπερδιπλάσιο αριθμό φοιτη

τών σε σχέση με όσους εισάγο- 
νται από τις Πανελλαδικές Εξε
τάσεις καταλήγουν να έχουν και 
οι περιζήτητες σχολές του Πανε
πιστημίου Αθηνών, όπως η Ια
τρική και η Νομική, στις οποί
ες οι αύξηση ξεπερνά το 100%. 
Επίσης, στο Τμήμα Ψυχολογίας 
οι 167 εισακτέοι από μετεγγρα
φές έφθασαν τους 300. Συνολι
κά, στο ίδρυμα οι εισακτέοι μέσω 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
ήταν 6.020 και μέσω των άλλων 
κατηγοριών κατέληξαν σε 8.519, 
με μέση αύξηση 41,5%.

Στρέβλωση
«Η πολιτεία εμφανίζεται να 

μας ζητάει υψηλό ακαδημαϊκό 
έργο, ωστόσο ο συνολικός αριθ
μός των φοιτητών μας ξεπερνά 
κατά πολύ εκείνον που η ίδια 
ορίζει ότι μπορούμε να εκπαι
δεύσουμε. Πρόκειται για στρέ

βλωση. Στο ΕΚΠΑ έχουμε σοβα
ρό πρόβλημα, καθώς ο αριθμός 
των καθηγητών μας μειώνεται 
την ίδια στιγμή που αυξάνεται 
υπέρμετρα ο αριθμός των φοι
τητών», παρατηρεί, μιλώντας 
στην «Κ», ο πρύτανης του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Θάνος Δη- 
μόπουλος.

«Η διαρκής απομείωση των 
μελών ΔΕΠ σε συνδυασμό με 
τον μεγάλο αριθμό των εισακτέ
ων πέραν αυτών που εισάγονται 
μέσω των Πανελλαδικών Εξε
τάσεων, δημιουργεί πολλαπλές 
στρεβλώσεις στην καθημερινή 
λειτουργία της σχολής», τονί
ζει στην «Κ» ο κοσμήτορας της 
Νομικής Σχολής Αθηνών, Λίνος- 
Αλέξανδρος Σισιλιάνος. «Αντι
λαμβάνομαι ασφαλώς την κοι
νωνική διάσταση του μέτρου. 
Ωστόσο να προστίθενται κάθε 
χρόνο 350 φοιτητές από τις δέκα

και πλέον κατηγορίες στους αρ
χικούς 400 που εισάγονται με βά
ση τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
είναι δυσβάσταχτο, παρά τις με
γάλες προσπάθειες που κάνου
με όλοι για να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση. Το ποσοστό των 
εισαγόμενων εκτός Πανελλαδι
κών θα πρέπει να μειωθεί δρα
στικά και άμεσα, διαφορετικά η 
κατάσταση θα γίνει προοπτικά 
μη διαχειρίσιμη», συμπληρώ
νει ο ίδιος.

Στο ΑΠΘ οι φοιτητές που ει- 
σάγονται στην Ιατρική με Πανελ
λαδικές Εξετάσεις είναι 150-155 
ετησίως. Σε αυτούς προστίθενται 
35-40 φοιτητές της Στρατιωτι
κής Ιατρικής και 150-155 φοι
τητές που εγγράφονται από 16 
ειδικές κατηγορίες, δηλαδή, 350 
συνολικά φοιτητές σε κάθε έτος 
σπουδών. Στη Νομική του ΑΠΘ 
από Πανελλαδικές εισάγονται 
391 υποψήφιοι και καταλήγουν 
562 (αύξηση 43,8%).

«Το Οικονομικό Πανεπιστή
μιο Αθηνών κάθε χρόνο ζητάει 
συνολικό αριθμό περίπου 1.000 
φοιτητών σύμφωνα με τις επι
κρατούσες εκπαιδευτικές και υλι- 
κοτεχνικές συνθήκες και προκει- 
μένου να διατηρείται μια καλή 
αναλογία διδασκομένων - διδα
σκόντων», λέει στην «Κ» ο πρύ
τανης του ιδρύματος, Δημήτρης 
Μπουραντώνης. Το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 αποφασίστηκε 
από το υπουργείο Παιδείας η ει
σαγωγή στο Οικονομικό (ΟΠΑ) 
1.563 φοιτητών και το 2022-2023 
η εισαγωγή 1.527 φοιτητών, δη
λαδή κατά 50% πάνω από τον 
αριθμό που ζήτησε το ίδρυμα. 
Τελικά, ο αριθμός εισακτέων 
το 2021-2022 από 1.563 φοιτη
τές έφτασε τους 1.728, και το

Το υπουργείο ζητεί 
από τα ιδρύματα να του 
προτείνουν ανώτατο 
αριθμό εισακτέων, αλλά 
σταθερά τον αγνοεί.

2022-2023 από 1.527 τους 1.773. 
«Πάγιο αίτημα του ΟΠΑ είναι 
η μείωση του αριθμού εισακτέ
ων προκειμένου να διατηρείται 
η ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου και να υπάρξει αναλογία 
διδασκόντων προς διδασκομέ- 
νους, που θα ανταποκρίνεται στα 
διεθνή πρότυπα ποιότητας της 
εκπαίδευσης», υπογραμμίζει ο 
κ. Μπουραντώνης.

Πληροφορίες της «Κ» αναφέ
ρουν ότι η κατάσταση δεν θα αλ
λάξει καθώς το υπουργείο Παι
δείας προσανατολίζεται να ορίσει 
αριθμό εισακτέων στα περυσινά 
επίπεδα. Για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 διατέθηκαν 68.394 θέ
σεις στα πανεπιστήμια, χωρίς τις 
περίπου 2.000 στις Σχολές Στρα
τού, Αστυνομίας, Πυροσβεστι
κής, Λιμενικού, Εμπορικού Ναυ
τικού. Βέβαια, ο αριθμός μπορεί 
να είναι λίγος αυξημένος λόγω 
της λειτουργίας δύο νέων τμη
μάτων, στο Δημοκρίτειο Πανε
πιστήμιο Θράκης.

Η σύνοδος πρυτάνεων
Το θέμα των επιπλέον εισα

κτέων στα κεντρικά ΑΕΙ θα τεθεί 
στην ηγεσία του υπουργείου Παι
δείας κατά την επόμενη σύνοδο 
πρυτάνεων. «Απαιτείται εξορθο- 
λογισμός του αριθμού εισακτέων, 
με πιθανή ανακατανομή. Στόχος 
είναι να περιοριστεί ο αριθμός 
των κεντρικών ΑΕΙ και οι υπόλοι
ποι εισακτέοι να κατευθυνθούν 
στα περιφερειακά ΑΕΙ», παρα
τήρησε, μιλώντας στην «Κ», ο 
πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστη
μίου και προεδρεύων της συνό
δου Ανδρέας Φλώρος. Αλλωστε, 
σύμφωνα με τον κ. Μπουντου- 
βή, «στις σχολές υψηλής ζήτη
σης και αντίστοιχων επιδόσεων 
των υποψηφίων, όπως στο ΕΜΠ, 
η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν 
έχει πρακτικό αντίκρισμα. Οι με
τεγγραφές αντιβαίνουν στη στό- 
χευση της ελάχιστης βάσης και 
συνιστούν κατάφωρη αδικία για 
εκείνους τους υποψηφίους που, 
λόγω της ελάχιστης βάσης, βρί
σκονται εκτός των σχολών της 
προτίμησής τους παρότι έχουν 
καλύτερες επιδόσεις από άλλους 
που ευνοούμενοι από τις μετεγ
γραφές και τις λοιπές κατηγορί
ες καταλαμβάνουν θέσεις στις 
σχολές αυτές».

Χαλάει 
η αναλογία 
φοιτητών - 
καθηγητών

Κατά τη διεθνή πρακτική, κά
θε πανεπιστήμιο ορίζει τον 
αριθμό των εισακτέων του, οι 
οποίοι γίνονται δεκτοί με εξε
τάσεις. Οι υποψήφιοι κάνουν 
αίτηση σε συγκεκριμένα ΑΕΙ 
χωρίς δυνατότητα μετεγγρα
φής σε άλλο. «Την ίδια στιγ
μή, κάθε πανεπιστήμιο δια
θέτει και αριθμό υποτροφιών 
για υποψηφίους που πληρούν 
οικονομικά, κοινωνικά ή ακα
δημαϊκά κριτήρια και θέλει το 
ΑΕΙ να τους κάνει δεκτούς», 
λέει στην «Κ», μεταφέροντας 
τη βρετανική εμπειρία, ο Βα
σίλης Λεοντίτσης, διδάσκων 
στο πανεπιστήμιο του Μπρά- 
ιτον. Αντίθετα, στην Ελλάδα 
η ύπαρξη πολλών κατηγορι
ών υποψηφίων οδηγεί τις πε
ριζήτητες πανεπιστημιακές 
σχολές που δέχονται τους επι
πλέον υποψηφίους, να ζητούν 
αύξηση και του αριθμού των 
καθηγητών και της κρατικής 
χρηματοδότησής τους.

«Ζητάμε από το υπουρ
γείο Παιδείας κατά τον ορι
σμό των νέων θέσεων διδα
σκόντων που κατανέμει στα 
ΑΕΙ, να λαμβάνει υπόψη και 
την αύξηση του αριθμού των 
φοιτητών από μετεγγραφές 
και άλλες κατηγορίες σε κά
θε ίδρυμα», σημειώνει στην 
«Κ» ο πρύτανης του Πανεπι
στημίου Αθηνών και καθη
γητής της Ιατρικής Σχολής 
του ιδρύματος Θάνος Δημό- 
πουλος. Αλλωστε, οι ιδιαιτε
ρότητες κάθε σχολής πρέπει 
να μετρούν.

«Η αναλογία διδασκόντων 
- διδασκομένων στην Ιατρι
κή του Αριστοτελείου είναι 
1:6. Δηλαδή είναι ίδια με την 
αναλογία στα Πανεπιστήμια 
Χάρβαρντ και Κολούμπια των 
ΗΠΑ και καλύτερη από την 
Οξφόρδη (1:10) και τη Σορ
βόννη (1:15). Ομως, είναι 
λάθος να συγκρίνουμε τους 
αριθμούς μιας Ιατρικής με 
τους μέσους όρους πανεπι
στημίων. Στις ιατρικές σπου
δές οι αναλογίες είναι -και 
πρέπει να είναι- διαφορετι
κές. Στο Ορεγκον, για παρά
δειγμα, η αναλογία είναι 1:1, 
στο Τόκιο 1:1,7. Να σημειώσω 
ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν 
αρκετές ιατρικές σχολές όπου 
ο λόγος φοιτητών προς διδά
σκοντες είναι 0,9. Η παγκό
σμια ανεκτή αναλογία είναι 
1:5, στην οποία στοχεύουμε 
κι εμείς», παρατηρεί στην «Κ» 
ο Κυριάκος Αναστασιάδης, 
πρόεδρος της Ιατρικής Σχο
λής ΑΠΘ.

Πέραν του διδακτικού και 
ερευνητικού έργου των κα
θηγητών Ιατρικής υπάρχει 
και το κλινικό, που είναι ταυ
τόχρονα εκπαιδευτικό και 
νοσηλευτικό. Οπως προσθέ
τει ο κ. Αναστασιάδης, «γι’ 
αυτό προβλέπεται θεσμικά 
και το διπλό ακαδημαϊκό 
έργο των πανεπιστημιακών 
γιατρών, γι’ αυτό και τα δύο 
υπουργεία που μας εποπτεύ
ουν. Εξ αυτού άλλωστε προ
κύπτει και η “δυσανάλογα” 
μεγαλύτερη ανάγκη πραγμα
τικής υποστήριξης με ικανό 
προσωπικό του εκπαιδευτι
κού, ερευνητικού, κλινικού 
και επιτελικού ρόλου των ια
τρικών σε σύγκριση με άλλες 
πανεπιστημιακές σχολές. Το 
μείζον πρόβλημα σήμερα εί
ναι η απομείωση του αριθμού 
των μελών ΔΕΠ που δεν ανα
πληρώνονται από τις ελάχι
στες θέσεις που εγκρίνει το 
υπουργείο. Και αντί να αυ
ξήσει το υπουργείο τις θέ
σεις αυτές, μένουμε να δια
πληκτιζόμαστε οι καθηγητές 
στη Σύγκλητο για το πώς θα 
μοιράσουμε τις ήδη λιγότε- 
ρες θέσεις διδασκόντων από 
όσες έχουμε όλοι πραγματικά 
ανάγκη, ενώ την ίδια στιγμή 
καλούμαστε να συλλογιστού
με έναν νέο στρατηγικό σχε
δίασμά του πανεπιστημίου».
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