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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ρυθμίσεις περί μετεγγραφών 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μετεγγραφέντων φοιτητών στα Tμήματα του ΑΠΘ έχει 
αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι συνέπεια τόσο της οικονομικής αδυναμίας της ελληνικής 
οικογένειας να συντηρήσει δεύτερο σπίτι, ως απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 
που πλήττει τη χώρα μας, όσο και της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ που είχε ως αποτέλεσμα 
την ίδρυση πολλών νέων τμημάτων που θεωρήθηκαν ομοειδή. 

Οι αιτίες αυτές, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας το προηγούμενο καλοκαίρι 
για νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των μετεγγραφών, έχουν ανεβάσει κατά τη φετινή χρονιά 
τον συνολικό αριθμό των φοιτητών σε πολλά Τμήματα του ΑΠΘ σε υψηλότατα και πρωτοφανή 
επίπεδα. Στο ΑΠΘ οι μετεγγραφές αγγίζουν τις 1.870 (πέρυσι ήταν 1.680), ενώ από τις ειδικές 
κατηγορίες εισακτέων (ασθενείς, αθλητές, αλλοδαποί, ομογενείς κ.ά.) θα προστεθούν άλλοι 740 
φοιτητές. Τελικά, στους εισακτέους του Ιδρύματος, που είχαν οριστεί από το Υπουργείο 
Παιδείας σε 6.554, θα προστεθούν άλλοι 2.610 φοιτητές από μετεγγραφές. 

Η υποστελέχωση των Τμημάτων, λόγω αφυπηρετήσεων πολλών μελών ΔΕΠ, καθώς και η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την αναπλήρωση/συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού 
οδηγούν σε οριακές καταστάσεις την εκπαιδευτική λειτουργία των πολλών Τμημάτων. 

Επιπλέον, μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ παρατηρούνται φαινόμενα φοιτητών από 
Τμήματα με πολύ χαμηλές βάσεις να μετεγγράφονται σε αντίστοιχα ‘ομοειδή’ Τμήματα με πολύ 
υψηλότερες βάσεις εισαγωγής. Αυτό προκαλεί προφανή δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και ταυτόχρονα ενισχύει το αίσθημα της αδικίας που νιώθει η μεγάλη μερίδα των 
φοιτητών που εισήχθηκαν στα υψηλόβαθμα Τμήματα με την αξία τους. 

Οι πανεπιστημιακοί βιώνουμε και οι ίδιοι τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και κατανοούμε 
την πίεση που δημιουργούν για τις μετεγγραφές, ωστόσο το υπάρχον καθεστώς των 
μετεγγραφών πρέπει να καταργηθεί. Οι μετεγγραφές δεν μπορεί να αποτελούν μονίμως 
ευκαιρία για άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής που αποβαίνει εις βάρος της λειτουργίας 
των πανεπιστημίων, ιδίως των κεντρικών. 

Ως ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητάμε: 

 Τη δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των εισακτέων αποκλειστικά από τα 
πανεπιστήμια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους για παροχή υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης. 

 Τον δραστικό περιορισμό του θεσμού των μετεγγραφών (α) στις περιπτώσεις φοιτητών με 
σοβαρά θέματα υγείας και (β) σε ένα μικρό ποσοστό, όχι πάνω από 5%, με αυστηρά 
οικονομικά κριτήρια ως προς τους φοιτητές και με θέσπιση ακαδημαϊκών κριτηρίων ως 
προς τις μετακινήσεις μεταξύ ομοειδών τμημάτων. 

 Να αναλάβει η Πολιτεία τη διπλή ευθύνη της (α) προς τα πανεπιστήμια, αυξάνοντας το 
διδακτικό προσωπικό, και (β) προς τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και τις 
οικογένειές τους, ενισχύοντας τις εστίες και λέσχες των πανεπιστημίων, ώστε να παρέχουν 
στέγαση και σίτιση σε όλους τους φοιτητές που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Για το ΔΣ 
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