
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ. 

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας για την μείωση του αριθμού των 

εισακτέων στο μισό της αρχικής Υπουργικής Απόφασης, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα εξής: 

Το κακό που έχει γίνει στους σημερινούς υποψηφίους είναι ήδη πολύ μεγάλο και 

αφορά κυρίως τη ψυχολογία και το ηθικό τους λίγο πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο 

Υπουργός Παιδείας, Καθ. Κ. Γαβρόγλου, μπορεί να κατανοήσει το πληγωμένο ηθικό των 

εφήβων κυρίως λόγω της ιδιότητάς του ως Καθηγητής πανεπιστημίου για πολλά χρόνια. 

Κάνουμε έκκληση την τελευταία στιγμή και πριν την νέα Υπουργική Απόφαση που 

αναμένεται αύριο, να επαναφέρει τον αριθμό των εισακτέων στα περυσινά επίπεδα. 

Οι όποιες αποφάσεις στο μέλλον για μείωση ή και αύξηση του αριθμού των εισακτέων θα 

πρέπει να γίνονται έγκαιρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μετά από διάλογο του 

υπουργείου με όλους τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να έχουν επαρκή 

ενημέρωση πριν τις επιλογές τους. 

Στην προσπάθειά μας αυτή ζητήσαμε τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων προς άρση 

αυτής της αδικίας. Δεν απευθυνθήκαμε ποτέ σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, 

αντιπολιτευτικά της κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι η παιδεία είναι υπόθεση όλων μας 

και δεν αποτελεί αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως σωστά επεσήμανε ο 

Υπουργός Παιδείας. Στο επίκεντρο των ενεργειών μας βρίσκεται πάντοτε το όφελος των 

παιδιών μας. 

Πιστεύουμε ότι η παιδεία των νέων της χώρας μπορεί να γίνει καταλύτης για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από αύξηση της 

χρηματοδότησης και διορισμό νέων καθηγητών (Μελών ΔΕΠ) θα καταστήσει βιώσιμα τα 

δημόσια ΑΕΙ της χώρας. Αυτό είναι και το πραγματικό αίτημα των πανεπιστημίων και της 

Συνόδου των Πρυτάνεων, και όχι η μείωση του αριθμού των εισακτέων που οδηγεί στη 

συρρίκνωσή τους. 

Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου με την νέα Υπουργική Απόφασή 

του θα επαναφέρει τον αριθμό των εισακτέων στα περυσινά επίπεδα. Αμέσως μετά θα 

πρέπει να ξεκινήσει ο αναγκαίος διάλογος για τον εξορθολογισμό του αριθμού των 

εισακτέων, το αποτέλεσμα του οποίου θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά και 

σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας. 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ 3ου  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. 

https://goneis3p.wordpress.com 


