
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Από τη  στιγμή  που  η  κυβέρνηση των «αρίστων» αποφάσισε  να   «αναβαθμίσει»  την
ποιότητα των  σπουδών του δημόσιου πανεπιστημίου θεσπίζοντας την ΕΒΕ (ελάχιστη βάση
εισαγωγής), όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας και τα παραδείγματα
μαθητών που ναι μεν είχαν πολύ καλές επιδόσεις, έμειναν δε εκτός της σχολής της επιλογής
τους.  

Τουλάχιστον  35.000  μαθητές  και  μαθήτριες  από  τους/τις  92.000  υποψηφίους
υπολογίζεται  ότι  θα  βρεθούν  εκτός  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  την  εφαρμογή  της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Πάνω από το 1/3 των υποψηφίων, περισσότεροι από 20.000
σε  σχέση  με  πέρυσι  αναμένεται  να  μην  έχουν  καν  τη  δυνατότητα  να  συμπληρώσουν
μηχανογραφικό.

Τι είδους αναβάθμιση είναι αυτή που επιτρέπει στον μαθητή να σπουδάσει αρχιτεκτονική
σε  ιδιωτικό  κολλέγιο  με  βαθμολογία  2  και  3  και  τον  αποκλείει  από  το  δημόσιο
πανεπιστήμιο  με  γενική  βαθμολογία  17  και  13  στο  ειδικό  μάθημα,  που  μάλιστα   έχει
καταργηθεί,  με ευθύνη της κυβέρνησης,  από το ωρολόγιο πρόγραμμα  των Λυκείων;  Τι
είδους αναβάθμιση είναι αυτή που ωθεί αριστούχους υποψηφίους  στα μεταλυκειακά ΙΕΚ
αντί  για  την  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση,  σύμφωνα  και  με  τις  νουθεσίες  του  γενικού
γραμματέως του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτση;

Είναι ολοφάνερο το πώς η κυβέρνηση της Ν.Δ. εννοεί την υψηλής ποιότητας παιδεία και
ότι αντιμετωπίζει τους υποψηφίους ως μελλοντικούς πελάτες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Η εξίσωση είναι απλή: το παιδί το οποίο θέλει να εκπληρώσει το όνειρό του,
απογοητευμένο και αποθαρρυμένο από τον αποκλεισμό του θα καταφύγει στην ιδιωτική
εκπαίδευση. Όσοι έχουν βέβαια τις οικονομικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Τα παιδιά των
εργατών, των αγροτών, των μισθοσυντήρητων υπαλλήλων παύουν να έχουν δικαίωμα στο
όνειρο  των  πανεπιστημιακών  σπουδών.  Γι΄  αυτά  τα  παιδιά  υπάρχει  η  μεταλυκειακή
κατάρτιση των ΙΕΚ.

Την  ίδια  στιγμή  που  αποκλείεται  ένα  τόσο  μεγάλο  πλήθος  υποψηφίων,  πολλά
πανεπιστημιακά  τμήματα  θα  μείνουν  με  κενές  θέσεις  και  απειλούνται  με  μαρασμό και
κατάργηση.  Αντιθέτως, τα ιδιωτικά κολέγια, στα οποία δεν ισχύει καμία βάση εισαγωγής ή
άλλη προϋπόθεση πέραν της οικονομικής, περιμένουν να αυξήσουν το δυναμικό τους, μετά
και τη δυνατότητα που έχουν να μοιράζουν πλέον αφειδώς επαγγελματικά πτυχία ισότιμα
των δημόσιων ΑΕΙ.

Πίσω  από  τα  ωραία  λόγια  και  αφού  για  χρόνια  ολόκληρα  υποβαθμίζεται  οτιδήποτε
δημόσιο (παιδεία, υγεία, πρόνοια, ασφάλιση), για την κυβέρνηση της Ν.Δ. η ιδιωτικοποίηση
είναι η λύση. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με όρους ελεύθερης αγοράς, η
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αντιμετώπιση των μαθητών ως πελατών και η ΕΒΕ (ελάχιστη βάση εισαγωγής) αποτελούν
το  εκρηκτικό  κράμα  της  αποδόμησης  του  δημόσιου  χαρακτήρα  του  εκπαιδευτικού  μας
συστήματος. 

Η ΕΒΕ (ελάχιστη βάση εισαγωγής) σχεδιάστηκε για να αποκλείσει τον έναν στους τρεις
υποψηφίους για τα δημόσια ΑΕΙ, ματαιώνει όνειρα και υπονομεύει τις προσπάθειες των
παιδιών που εν μέσω πανδημίας κάτω από αντίξοες συνθήκες έδωσαν τον αγώνα για το
δικαίωμά τους στη μόρφωση. 

Απαιτούμε:
 Απόσυρση τώρα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και κάλυψη όλων των διαθέσιμων

θέσεων στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και του νέου συστήματος εισαγωγής στα 

Πανεπιστήμια. 
 Επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας , καθώς και της 

Καλλιτεχνικής Παιδείας. 
 Αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και της σχολική ύλης. Εντοπισμός 

των μαθησιακών κενών που έχουν προκύψει τα δύο τελευταία έτη και επιστημονικός
– παιδαγωγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους. 

 Να λειτουργήσουν από την αρχή του σχολικού έτους τα προγράμματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και ΠΔΣ με προσλήψεις εκπαιδευτικών. 

 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση.

 Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. 
 Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών: Με μαζικά 

τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, με μέγιστο αριθμό 15 μαθητές ανά τμήμα. 


