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Μακεδονία 23/04/2011

Εντύπωση προκαλεί στους εκπαιδευτικούς το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί ο
αριθμός των εισακτέων του 2011 - 12 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Της Στελίνας Μαργαριτίδου
Αλλά, για όσους γνωρίζουν την κατάσταση στην Παιδεία, αυτό είναι αναμενόμενο, διότι
φέτος ο αριθμός των εισακτέων στα ανώτατα ιδρύματα θα είναι σαφώς μικρότερος από τις
προηγούμενες χρονιές.

“Αυτό, όπως και ο ‘Καλλικράτης’ στην ανώτατη εκπαίδευση που θα προκαλέσει συγχώνευση
των ΑΕΙ και ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, θα παρασύρει τις βάσεις στις καλές σχολές των μεγάλων
κυρίως αστικών κέντρων της χώρας ακόμη πιο ψηλά”, εξηγεί ο σύμβουλος για θέματα
Παιδείας της “Μ” Βαγγέλης Παπαγιάνγκου.
“Το μπαλάκι” στους πανεπιστημιακούς
Η φετινή μείωση του αριθμού των εισακτέων θα οδηγήσει σε ορθολογικότερη κατανομή των
θέσεων, προκειμένου οι εισακτέοι να προσαρμοστούν όσο αυτό είναι δυνατόν στις
απαιτήσεις των ίδιων των ιδρυμάτων.
“Φέτος για πρώτη φορά μάς λαμβάνει το υπουργείο Παιδείας υπόψη του”, σχολίασε
πανεπιστημιακός. Άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, τα
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πανεπιστήμια έχουν ήδη ζητήσει τη μείωση των εισακτέων κατά 5.000 - 6.000 για τη φετινή
χρονιά. Η ανακούφιση των πρυτάνεων για τη μείωση τελικά του αριθμού των εισακτέων θα
περιοριστεί, αφού στις πλάτες των πανεπιστημιακών πέφτει το βάρος της βαθμολόγησης
των φοιτητών ώστε να καταταγούν στο αντίστοιχο τμήμα σπουδών του πανεπιστημίου
μετά τον πρώτο χρόνο. Αυτή η νέα αλλαγή θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά.
Φέτος όμως καταγράφονται κι άλλες πρωτιές: “Όσοι ζητήσουν μεταγραφή, θα πρέπει
πρώτα να έχουν δηλώσει την πόλη και μετά το τμήμα που τους ενδιαφέρει. Τελικά θα
τοποθετηθούν στο τμήμα της προτίμησής τους ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Δηλαδή αν
δεν μπορέσει κάποιος να σπουδάσει αυτό που θέλει, τουλάχιστον θα σπουδάσει στην πόλη
που θέλει. Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι να υπάρχει άνοιγμα ψαλίδας μεταξύ των σχολών
που βρίσκονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της επαρχίας και των σχολών που βρίσκονται στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Το άνοιγμα της ψαλίδας θα ενισχυθεί κι άλλο, καθώς θα περιμένουμε σε
λίγο να ανακοινωθεί και ο ‘Καλλικράτης’ των ανώτατων ιδρυμάτων. Τα πιο ευάλωτα για
συγχώνευση είναι τα τμήματα των νεοσύστατων ΑΕΙ και ΤΕΙ στην περιφέρεια. Αυτά που για
χρόνια είχαν λίγους φοιτητές. Έτσι οι υποψήφιοι πιεσμένοι και από τη σκληρή οικονομική
κρίση θα αναζητήσουν τη σιγουριά του σπιτιού τους και θα δηλώσουν σχολές κοντά στην
περιοχή που βρίσκεται η οικογένειά τους. Είναι αναμενόμενα λοιπόν και φέτος τα ποιοτικά
θέματα της Επιτροπής γι’ αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι”, εκτιμά ο κ
Παπαγιάνγκου.
Τι αλλάζει από φέτος στις εισαγωγικές
Η οικονομική κρίση φέρνει αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, φέτος τα
εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα όπως και οι επιτηρητές θα είναι λιγότερα, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας κάθε εξεταστικό κέντρο θα στοιχίζει
περίπου 3.500 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων και των αμοιβών των εκπαιδευτικών.
Για να μην πληρωθούν έξτρα αμοιβές των εκπαιδευτικών, φέτος και οι απόφοιτοι των
νυχτερινών λυκείων που έδιναν εξετάσεις τις απογευματινές ώρες θα εξεταστούν το πρωί.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 έχει καταργηθεί το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης για τη
συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής πανεπιστημίων, ΤΕΙ, εκκλησιαστικών
ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και τουριστικών επαγγελμάτων.
Αλλαγές υπάρχουν φέτος και στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων. Έτσι: Το τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο
επιστημονικό πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο.
Τα Τμήματα ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα),
Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Ηπείρου (με έδρα την Άρτα) θα παραμείνουν στο 2ο επιστημονικό
πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο πεδίο.
Το Κοινό Στρατολογικό Σώμα των ενόπλων δυνάμεων μετονομάσθηκε σε Κοινό Σώμα:
“Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).
Επίσης, από την επόμενη χρονιά δεν θα λειτουργήσει η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων
Ραδιοναυτίλων
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