
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. πρωτ. 243 

Προς: Τους Καθηγητές της Φ.Ε. 

Θέμα: Σχόλια - Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 και 2022 

Συνάδελφοι, 

Τα τελευταία δύο σχολικά έτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολα λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την 

πανδημία COVID-19 για μαθήτριες, μαθητές και γονείς, αλλά και των τραγικών αποφάσεων της 

κυβέρνησης που αφορούν σε χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές, όπως οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής 

(Ε.Β.Ε.). Έγιναν εκκλήσεις στην Υπουργό Παιδείας από τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, αλλά και τα 

Εργατικά Κέντρα για απόσυρση της Ε.Β.Ε., καθώς ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι η εφαρμογή της θα 

οδηγούσε και οδήγησε: 

• Στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών, πολλών από αυτούς με ικανοποιητικές επιδόσεις, από την 

εισαγωγή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

• Στον αφανισμό δεκάδων πανεπιστημιακών τμημάτων χωρίς ορθολογισμό, χωρίς στρατηγικό 

σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. 

Οι αποφάσεις αυτές δεν άλλαξαν και οδήγησαν σε «αποτυχία» χιλιάδες υποψήφιους τα σχολικά έτη 2020-

20211 (βλέπε και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 491/31-08-2021 έγγραφο του Δ.Σ.) και 2021-20222, οι οποίοι έμειναν 

εκτός Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και αναπόφευκτα στράφηκαν και θα στραφούν σε ΙΕΚ και σε Κολέγια 

(όσοι «έχουν»). Επιπλέον, εξαιτίας των αποφάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των επιλογών συντελεστών (Ε.Β.Ε.) 

από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός κενών θέσεων στα Πανεπιστήμια.  

Πάγια άποψη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. είναι, ότι διάφοροι πειραματισμοί με τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν 

είναι δυνατόν να γίνονται χωρίς εκτεταμένο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. 

Τέτοιου είδους αλλαγές, όπως η συγκεκριμένη με την Ε.Β.Ε., δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν 

προχωρήσει μια σε βάθος αναδιάρθρωση της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης. Και φυσικά σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας και ο αριθμός των 

ανθρώπων με Ανώτατη Παιδεία που απαιτούνται να την υπηρετήσουν. Αυτή την Ανώτατη Παιδεία μόνο τα 

αναβαθμισμένα δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν.  

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Αρχοντούλα Σαββιδάκη Αδαμαντία Ξηρίδου 
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