ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Με την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των στατιστικών των επιδόσεων των υποψηφίων
και των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής (ΕΒΕ) σε όλα τα Τμήματα, ολοκληρώνεται η εικόνα
καταστροφής που επιφέρει ήδη η ΕΒΕ.
Πέρσι οι υποψήφιοι που διαγωνίστηκαν ήταν 90.600 και, μαζί με αυτούς που
διεκδίκησαν το 2020 μια θέση στα ΑΕΙ με το μέτρο του 10% ανέρχονταν στις 105.000
περίπου. Οι θέσεις που διατέθηκαν στα ΑΕΙ ήταν 77.970, το σύνολο των οποίων είχε
καλυφθεί.
Φέτος στα ΑΕΙ διατίθενται 77.415 θέσεις και οι υποψήφιοι που διαγωνίσθηκαν ήταν
92.000. Αν ίσχυε το ίδιο σύστημα με πέρσι, δηλ. χωρίς την ΕΒΕ, θα αποκλείονταν λόγω
έλλειψης θέσεων στα ΑΕΙ, περί τους 14.000 υποψήφιους. Όμως φέτος η ΕΒΕ θα
αποκλείσει πολλές χιλιάδες υποψηφίων επιπλέον. Ρεαλιστικές εκτιμήσεις από
διαφορετικούς αναλυτές ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θέσεων που θα μείνουν
κενές στα Πανεπιστήμια λόγω ΕΒΕ σε 20.000, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
στρεβλώσεις που επιφέρει η εφαρμογή της στα ειδικά μαθήματα, οι αυξημένες ΕΒΕ που
έθεσαν πολλά από τα Τμήματα, τα παράδοξα που προκάλεσε ο συνδυασμός της ΕΒΕ και
των μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας καθώς και τέλος ο απαράδεκτος
αποκλεισμός των μαθητών των εσπερινών λυκείων και των ΕΠΑΛ.
Με απόφαση της Κυβέρνησης διατίθενται ~77.500 θέσεις, από τις οποίες θα καλυφθούν
το πολύ οι 55.000 θέσεις. Οι υπόλοιπες, και ενώ η Κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι
διαθέσιμες, θα μείνουν κενές. Τέτοια μείωση ανάμεσα σε δύο χρονιές, δεν έχουν δει τα
Πανεπιστήμια μας από το 1837 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών!
Η συνειδητή επιλογή να αποκλεισθεί τέτοιος μεγάλος αριθμός νέων είναι γιατί
προτεραιότητα έχουν τα Κολλέγια, τα οποία αποκτούν γενναία πελατεία μετά το
οργανωμένο σχέδιο πρώτα της αιφνίδιας επαγγελματικής αναβάθμισής τους, της
αντιστοίχισης των πτυχίων τους με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων και την
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στρατηγική συρρίκνωσης των δημοσίων πανεπιστημίων μέσω της ΕΒΕ, της μη
δημιουργίας νέων θέσεων καθηγητών ως όφειλε η κυβέρνηση με την ισχύουσα
νομοθεσία αλλά και της μειωμένης χρηματοδότησής τους. Και τα επιχειρήματα «να μην
μπαίνουν με λευκή κόλλα» στο Πανεπιστήμιο καταρρέουν από τους ίδιους τους
αριθμούς, αφού θα κοπούν υποψήφιοι με υψηλές βαθμολογίες, ιδίως στις περιπτώσεις
των ειδικών μαθημάτων, που με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα έτη θα περνούσαν με
μεγάλη ευκολία στα τμήματα των πρώτων προτιμήσεών τους.
Σε επίπεδο Τμημάτων, αναμένονται απώλειες εισακτέων σε πάνω από 220 Τμήματα,
δηλ. σε περισσότερο από το 50% των Τμημάτων με κάποια να οδηγούνται άμεσα σε
μηδενικό ή πολύ μικρό αριθμό εισακτέων ενώ το ακαδημαϊκό τους έργο είναι πολύτιμο
και αναντικατάστατο. Η καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε συνδυασμό με το
πολλαπλής και διαφοροποιημένης διαμόρφωσης συντελεστή για κάθε σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, ουσιαστικά σχεδίασαν ένα απέραντο ναρκοπέδιο που θα
εγγυόταν την αποτυχία των υποψηφίων για τα ΑΕΙ
Χιλιάδες παιδιά βλέπουν ήδη μηχανογραφικά κλειστά ή με ελάχιστες επιλογές Ο
βασικός στόχος της ΕΒΕ είναι η μόνιμη κρατική χρηματοδότηση των κάθε είδους
ιδιωτικών εκπαιδευτικών επιχειρήσεων μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν στη γνώση και στοχεύουν σε
περισσότερους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στοχεύοντας στην αύξηση του
μορφωτικού επιπέδου των χωρών τους, η κ. Κεραμέως έχει βάλει φαρδιά πλατιά την
υπογραφή της στο σχέδιο αποκλεισμού πολλών άξιων μαθητών από την
πραγματοποίηση των ονείρων τους και στη σταδιακή συρρίκνωση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δείχνει επίσης, παρόλες τις εκατοντάδες επιστολές
διαμαρτυρίας και τις παραινέσεις φορέων και ειδικών στον χώρο της εκπαίδευσης, να
είναι αμετανόητη και πεισματικά υπέρμαχος του τερατουργήματος που δημιούργησε.
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ήταν η πρώτη που με αναλυτική ανακοίνωση της τον
Φεβρουάριο είχε προβλέψει τις καταστροφικές επιπτώσεις της ΕΒΕ έδειχναν με στοιχεία
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πως ο αριθμός αυτός θα είναι 14000-24000. Μιλούσαν το Μάρτη για 7000 χωρίς να
δώσουν κανένα στοιχείο1.
Σήμερα η Υπουργός, αντί να έχει το θάρρος να αναλάβει τις συνέπειες των αποφάσεων,
έχει το θράσος να δηλώνει πως για τον αποκλεισμό των χιλιάδων νέων ευθύνη έχουν τα
πανεπιστήμια που καθιέρωσαν τις ΕΒΕ, αποσιωπώντας την σχετική πρόβλεψη μέσα από
τον νόμο ότι αν δεν κατέθετε κάποιο τμήμα θα την έβαζε το υπουργείο με δικά του
κριτήρια. Είναι η ώρα να διαμαρτυρηθούν τα πανεπιστήμια για την τόσο άδικη επίθεση
από την Υπουργό.
Τον λόγο πλέον έχει η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μαθητές και οι γονείς. Πληθαίνουν οι
φωνές που συστρατεύονται για να ανατρέψουν στην πράξη τα σχέδια της κ. Κεραμέως
και η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών θα πρωτοστατήσει στον δίκαιο αυτό αγώνα που
αποτελεί μονόδρομο για την αποκατάσταση του δικαίου και την προστασία
σημαντικών ακαδημαϊκών τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων από τον βίαιο
αφανισμό.
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