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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Κάθετη πτώση στον αριθμό των φετινών θέσεων στα ΑΑΕΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΠΟΥ 5.312 υπολογίζεται ότι είναι οι θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια που θα
διεκδικήσουν οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων
που παραχωρεί φέτος το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας - όπως αυτός ανακοινώθηκε
χθες - σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ), ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), ανέρχεται στις 66.400 εκ
των οποίων οι 5.312 αντιστοιχούν στο 8% και στην κατηγορία κοινοτικών, στην οποία
συμμετέχουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι, εάν φυσικά ισχύσουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα για
την εν λόγω κατηγορία.

Σημειώνεται ότι στο συνολικό αριθμό θέσεων που παραχώρησε φέτος το Υπουργείο της
Ελλάδας, έχουν εισαχθεί δύο σημεία: α) αριθμός εισακτέων 66.400 (βάσει αυτού προκύπτει
ο αριθμός των θέσεων της κατηγορίας 8%, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που
είχαμε από την Υπηρεσία Εξετάσεων του κυπριακού υπουργείου Παιδείας, και β) σύνολο
ειδικών αριθμών εισακτέων (κατόπιν κάποιων κριτηρίων για τους Ελλαδίτες) 8.040. Με την
πρόσθεση αυτή, ο συνολικός αριθμός για το 2011 - 2012 είναι 74.440 θέσεις, δηλαδή κατά
10.100 λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες διεργασίες ούτως ώστε «να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός
εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ». Μια άλλη σημαντική παράμετρος στο όλο
θέμα είναι πως σε 24 ΤΕΙ δεν θα υπάρξουν φέτος εισακτέοι όπως και στο Τμήμα Κοινωνικής
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Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το υπουργείο της Ελλάδας να μελετά ακόμη και
την αναστολή της λειτουργίας του. Πληροφορίες του «Φ» θέλουν την Υπηρεσία Εξετάσεων
του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου να ενημερώνεται σήμερα από την Ελλάδα, καθότι
μέχρι χθες δεν υπήρξε καμία σχετική ανακοίνωση.
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