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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανήρτησε στο διαδίκτυο τα σχετικά στοιχεία
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕ μικρή μείωση του ποσοστού θέσεων που αντιστοιχούν στην κατηγορία «Αλλοδαποί Αλλογενείς», στην οποία περιλαμβάνονται και οι Κύπριοι φοιτητές που διεκδικούν μια θέση
στα ΑΑΕΙ, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι η
Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου δεν είχε καμία σχετική
ενημέρωση από την αντίστοιχη Υπηρεσία της Ελλάδας, πριν από λίγες μέρες, το Ελληνικό
Υπουργείο Παιδείας ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ( www.minedu.gov.gr ) τον αριθμό των
εισακτέων για το 2011 σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Από τα δεδομένα που παρατίθενται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί, προκύπτει ότι, ο
συνολικός αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην κατηγορία «Αλλοδαποί - Αλλογενείς
Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής» ανέρχεται περίπου στις 4.725 (ο συνολικός αριθμός θέσεων
για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας είναι 66.550). Δεδομένο που καταδεικνύει ότι, στην εν λόγω
κατηγορία, φέτος, παραχωρήθηκε ποσοστό γύρω στο 7% σε σχέση με το 8% που δινόταν
τις προηγούμενες χρονιές.
Συγκεκριμένα, στα Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως
αναφέρεται στον πίνακα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, στην πιο πάνω κατηγορία
δίνονται 380 θέσεις, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δίνονται 388 θέσεις,
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στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 73 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 113 θέσεις, στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο 106 θέσεις, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 91θέσεις, στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 30 θέσεις, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 3 θέσεις,
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 13 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών 80 θέσεις, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 257 θέσεις, στο
Πανεπιστήμιο Πατρών 244 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 193 θέσεις, στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 168 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 105 θέσεις, στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 44 θέσεις, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 48 θέσεις, στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 20 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 182 θέσεις, στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 67 θέσεις, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 10 θέσεις, στο
Πολυτεχνείο Κρήτης 36 θέσεις, στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας 18 θέσεις,
στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Βέλλας Ιωαννίνων οκτώ θέσεις, στην Ανώτατη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης οκτώ θέσεις, και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική
Ακαδημία Θεσσαλονίκης 16 θέσεις.
Όσον αφορά στα ΤΕΙ, ο ίδιος πίνακας για την κατηγορία «Αλλοδαποί - Αλλογενείς ΕΕ μη
ελληνικής καταγωγής» αναφέρει πως θα δοθούν: 200 θέσεις στα ΤΕΙ Αθήνας, 39 θέσεις στα
ΤΕΙ Πειραιά, 134 θέσεις στα ΤΕΙ Χαλκίδας, 188 θέσεις στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 186 θέσεις
στα ΤΕΙ Πάτρας, 146 θέσεις στα ΤΕΙ Μακεδονίας, 201θέσεις στα ΤΕΙ Λάρισας, 191 θέσεις
στα ΤΕΙ Κρήτης, 147 θέσεις στα ΤΕΙ Ηπείρου, 111 θέσεις στα ΤΕΙ Καβάλας, 53 θέσεις στα
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων, 81 θέσεις στα ΤΕΙ Μεσολογγίου, 59 θέσεις στα ΤΕΙ Καλαμάτας, 114
θέσεις στα ΤΕΙ Σερρών, 87 θέσεις στα ΤΕΙ Λαμίας, 28 θέσεις στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και
πέντε θέσεις στις ΑΣΤΕ.

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΝΕΟΙ

Την ίδια ώρα που οι Κύπριοι θα παλέψουν για μια θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ελληνικά
ΜΜΕ αναφέρουν πως, όλο και περισσότεροι Ελλαδίτες νέοι, επιλέγουν το εξωτερικό για τις
σπουδές τους, παρά την οικονομική κρίση. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό των
μετεγγραφών στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να
προτιμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, παρά να
επωμιστούν το περίπου ίσο οικονομικό βάρος για τις σπουδές, σε κάποια Σχολή της
επαρχίας. Όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, ο περιορισμός των μετεγγραφών
αλλά και οι φόβοι για αλλαγή του χάρτη της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της
χώρας με συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις Σχολών και Τμημάτων, είναι οι βασικοί λόγοι της
αυξητικής τάσης που παρατηρείται. Ιδίως για τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία από
του χρόνου θα αυξήσουν σημαντικά τα δίδακτρά τους, με αποτέλεσμα να θεωρείται για τους
περισσότερους τώρα η τελευταία ευκαιρία να πάει κάποιος σ’ ένα από τα αγγλικά
Πανεπιστήμια, να εγγραφεί και να ολοκληρώσει τις σπουδές του με το παλαιό κόστος, το
οποίο δεν ξεπερνά τις 3.000 λίρες ετησίως. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο στην Αγγλία,
που είναι ο κύριος αποδέκτης φοιτητών από την Ελλάδα και δημοφιλής προορισμός για
Κύπριους, μεταναστεύουν 15.000 έως 17.000 νέοι, είτε για προπτυχιακές είτε για
μεταπτυχιακές σπουδές.
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25 ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ

Στο μεταξύ, το Υπουργείο της Ελλάδας υλοποίησε την απόφασή του να μην δεχτεί φέτος
πρωτοετείς φοιτητές σε 25 Τμήματα, εκ των οποίων τα 24 είναι διαφόρων ΤΕΙ και το άλλο,
της Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης
είναι στα συγκεκριμένα Τμήματα να μην μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ούτε και οι Κύπριοι
υποψήφιοι.
Να σημειωθεί ότι για το όλο θέμα με τις θέσεις των ΑΑΕΙ Ελλάδας, ο «Φ» επιχείρησε να
επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξετάσεων, όμως δεν κατέστη δυνατό. Με αυτά τα
δεδομένα, νεότερα επί του θέματος για τις θέσεις που αντιστοιχούν και στην κατηγορία
που συμμετέχουν οι Κύπριοι, αναμένονται από αύριο Τρίτη.
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