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AΛΛAZOYN TA ∆E∆OMENA ΣTIΣ ΠANEΛΛHNIEΣ ME MEIΩΣH TΩN EIΣAKTEΩN KATA 10.250

Λιγότερες θέσεις, υψηλότερες βάσεις

Μ
ε δύο µήνες κα-
θυστέρηση και
µόλις δύο ηµέ-
ρες πριν από

την έναρξη των πανελλη-
νίων εξετάσεων, ήρθε το
πρωτοφανές «κούρεµα» ει-
σακτέων και τµηµάτων, ως
να ήθελε το υπουργείο Παι-
δείας να λυγίσει το κουράγιο
πάνω από 100.000 παιδιών
που συµµετέχουν στις φετι-
νές πανελλήνιες εξετάσεις.

Αν και η ηγεσία του υ-
πουργείου επικαλείται σειρά
λόγων τόσο για τη µείωση
του αριθµού εισακτέων κατά
10.250 όσο και για την κα-
τάργηση 25 τµηµάτων, η α-
λήθεια είναι ότι η οικονοµι-
κή κρίση οδηγεί το υπουρ-
γείο στην κάθε είδους εξοι-
κονόµηση.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του υπουργείου Παιδείας,
δραστικός είναι ο περιορι-
σµός των θέσεων στα περι-
φερειακά ΤΕΙ, µε την Κοζά-
νη να αναδεικνύεται «πρω-
ταθλήτρια των περικοπών»,
χάνοντας 2.095 θέσεις. 

Το Tµήµα ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων στην Κοζάνη, για
παράδειγµα, πέρυσι είχε 550
εισακτέους, ενώ φέτος έχει

µόνο 100 και 22 θέσεις για
την ειδική κατηγορία των
πρώην µετεγγραφών. O κα-
θηγητής-ερευνητής Στρ.
Στρατηγάκης επισηµαίνει
στην «Κ.Ε.» ότι το 1996 είχε
180 θέσεις εισακτέων. «Επι-
στρέφουµε, λοιπόν, πολλά
χρόνια πίσω, όταν δεν υπήρ-
χε θέση για όλους στις Ανώ-
τατες Σχολές, όπως περίπου
έγινε τη δεκαετία του 2000».

Ηδραστική µείωση του
αριθµού των εισακτέ-

ων είναι το πρώτο βήµα για
να µπει οριστικά λουκέτο στα
24 τµήµατα χαµηλής ζήτη-
σης των ΤΕΙ της περιφέρει-
ας. Είναι προφανές ότι ο πε-
ριορισµός των τµηµάτων θα
συνεχισθεί στο πλαίσιο του
«Καλλικράτη» για την τριτο-
βάθµια εκπαίδευση. Το πρό-
βληµα είναι ότι αυτό γίνεται
χωρίς καν να συγκληθούν τα
αρµόδια όργανα και να υ-
πάρξει διάλογος. 

Oµως, ο αντίκτυπος στις
βάσεις εισαγωγής φέτος θα
είναι µεγάλος, αφού δεν θα
υπάρχουν πια τµήµατα µε
βάση κάτω από 5.000 µόρια.
Πέρυσι υπήρχαν 48 µε βάση
κάτω από 5.000 µόρια και
80 τµήµατα µε βάση µεταξύ

5.000 και 10.000 µορίων.
Eκπληξη, ωστόσο, προκα-

λεί η µείωση των θέσεων σε
ιδρύµατα που βρίσκονται σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα
και Λάρισα, τις πόλεις δηλα-
δή που συγκεντρώνουν το
µεγαλύτερο µέρος του πλη-
θυσµού. Αυτό αναµένεται να
δηµιουργήσει έντονα οικο-
νοµικά προβλήµατα στις οι-
κογένειες των υποψηφίων.

Oπως σηµειώνει ο Στρ.
Στρατηγάκης, η µείωση στον
αριθµό των εισακτέων σε
132 από τα 278 τµήµατα
των ΑΕΙ, που γίνεται φέτος,
αποτελεί το δεύτερο µέρος

της συρρίκνωσης της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης που
δεν ήταν αναµενόµενο. 

Παρά τα όσα υποστηρί-
ζει η ηγεσία του υ-

πουργείου, η µείωση εισα-
κτέων περιλαµβάνει και τις
περιζήτητες σχολές, όπως η
Νοµική Θράκης που έχει
100 θέσεις λιγότερες, τα Παι-
δαγωγικά, η Πληροφορική
Ιονίου, η Φιλολογία, το Φυ-
σικό Ιωαννίνων κ.λπ.

Συνολικά θα λείψουν
8.000 θέσεις στις µεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. Αυτό
σηµαίνει ότι µία στις δέκα οι-
κογένειες υποψηφίων, πε-

ρισσότερες από πέρυσι, θα υ-
ποστεί την εσωτερική µετα-
νάστευση των παιδιών της.

«Πρόκειται για βίαιη µετα-
βολή», εκτιµούν οι καθηγη-
τές, «η οποία θα µπορούσε
να γίνει πιο ήπια χωρίς τη
µείωση των εισακτέων στα
κεντρικά ιδρύµατα».

Αποτέλεσµα όλων αυτών
θα ήταν η εκρηκτική άνοδος
των βάσεων σε όλα τα πεδία
και σε όλες τις σχολές. Oπως
εκτιµά ο Στρ. Στρατηγάκης,
καθώς οι βάσεις σε πολλές
σχολές κινούνται ήδη σε πο-
λύ υψηλά επίπεδα, η εισα-
γωγή θα κριθεί από τις λε-

πτοµέρειες του γραπτού των
υποψηφίων. Είναι αναπό-
φευκτο, έτσι, να δυσκολέ-
ψουν τα θέµατα, ώστε να έ-
χουµε αισθητή πτώση των
βάσεων, να αποφύγουµε τον
πληθωρισµό των αριστού-
χων και να µην κρίνεται η ει-
σαγωγή από ένα µόριο. Το
στοίχηµα των φετινών εξε-
τάσεων είναι δύσκολο. O
χάρτης της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης αλλάζει ριζικά. O
περιορισµός των αδικιών εί-
ναι δύσκολος και η προχει-
ρότητα στη λήψη των απο-
φάσεων και την ανακοίνωση
των µέτρων πρωτοφανής».

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Ε ως και 400 εκατ. ευρώ το
χρόνο θα εξοικονοµήσει ο

ευρύτερος δηµόσιος τοµέας βάζο-
ντας απλώς οργανωτική τάξη και
επιταχύνοντας τη διαδικασία των
απαλλοτριώσεων. Μόνο το υ-
πουργείο Υποδοµών θα εξοικονο-
µήσει κονδύλια της τάξης των 150
εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτει η
«Κ.Ε.» παρουσιάστηκαν την Πα-
ρασκευή στο συνέδριο της Oµο-
σπονδίας Εργαζοµένων στο τέ-
ως υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε. Συνο-
δεύονται µε µέτρα που θα βά-
λουν τάξη στο σηµερινό χάος
που δηµιουργούν 18 διατάξεις
νόµων και υπουργικών αποφά-
σεων, καθώς και άλλες τόσες
ερµηνευτικές εγκύκλιοι.

Oι απαλλοτριώσεις αποδεικνύο-
νται ο κρυφός βραχνάς των έργων,
αφού σηµαίνουν καθυστερήσεις

που συχνά ξεπερνούν τα δύο χρό-
νια και τινάζουν στον αέρα τα χρο-
νοδιαγράµµατα. Ωφεληµένοι είναι
και οι εργολάβοι, που µεταφρά-
ζουν σε ζεστό χρήµα τις αποκλί-
σεις αυτές. Στους πέντε µεγάλους
αυτοκινητόδροµους, διεκδικούν
500 εκατ. ευρώ γιατί το ∆ηµόσιο
όφειλε έως τα µέσα του 2009 να
παραδώσει όλους τους προς α-
παλλοτρίωση χώρους. Σήµερα έ-
χει παραδώσει µόλις το 65%!

Υπολογίζεται ότι από τη δεκαε-
τία του ’50 έως σήµερα ένα στα
τρία ακίνητα έχει υποστεί κάποιου
είδους απαλλοτρίωση. Κάποτε οι
ιδιοκτήτες δυσανασχετούσαν όταν
ένας δρόµος περνούσε από το α-

κίνητό τους. Oµως, τα τελευταία
χρόνια βάζουν... µέσο, προσβλέ-
ποντας σε ικανοποιητικές αποζη-
µιώσεις που επιδικάζουν τα δικα-
στήρια. Μάλιστα κάποιοι µόλις
πληροφορούνται ότι σχεδιάζεται
ένα έργο σπεύδουν να φυτέψουν
τα χέρσα χωράφια τους για να αυ-
ξήσουν το τίµηµα.

Το 2007 το τότε υπουργείο
ΠΕΧΩ∆Ε καθόρισε νέα διαδικασία
για τις απαλλοτριώσεις, µέσω του
Σώµατος Oρκωτών Eκτιµητών,
που υπολόγιζαν το κόστος µε τις
τρέχουσες τιµές της αγοράς και ό-
χι µε τις αντικειµενικές αξίες. H αλ-
λαγή αφορούσε και τους αυτοκι-
νητόδροµους. Μόνο στην Κορίν-

θου-Πατρών-Πύργου το ∆ηµόσιο
υποχρεώθηκε να καταβάλει για α-
ποζηµιώσεις ακινήτων 82 εκατ.
ευρώ, αντί των 49 εκατ. που είχαν
υπολογιστεί.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτω-
ση είναι η απαλλοτρίωση 9 χιλιο-
µέτρων στο τµήµα Λεχαινών-Γα-
στούνης, όπου οι εκτιµητές την κο-
στολόγησαν 2,3 εκατ. ευρώ, αλλά
το πρωτοδικείο της Αµαλιάδας ε-
πιδίκασε στους ιδιοκτήτες το ποσό
των 13 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξα-
πλάσιο από το υπολογισθέν! Aκό-
µη, κοντά στο ∆ιακοφτό Αχαΐας για
τµήµα 8,5 χλµ. είχαν υπολογιστεί
µε το ίδιο σύστηµα 4 εκατ. ευρώ
και το δικαστήριο ενέκρινε 18 ε-

κατ. ευρώ. Eπίσης στο Αίγιο είχαν
προβλεφθεί 4,2 εκατ. ευρώ αλλά
τελικά πρέπει να καταβληθούν 15
εκατ. ευρώ. 

Το πρόβληµα το έχει εντοπίσει η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υποδοµών, που προωθεί τρία µέ-
τρα:
■ Oλοκλήρωση των διαδικασιών
απαλλοτρίωσης πριν από τη δηµο-
πράτηση των έργων.
■ Συγκρότηση ειδικού δικαστηρί-
ου που θα ασχολείται µόνο µε
προσφυγές ιδιοκτητών σχετικά µε
ακίνητα προς απαλλοτρίωση.
■ Θέσπιση διαδικασίας fast track,
σύµφωνα µε την οποία το ∆ηµόσιο
θα καταβάλει το 70% του ποσού
που προβλέπουν οι ορκωτοί εκτι-
µητές και θα µπορεί να χρησιµο-
ποιήσει το χώρο, αλλά θα είναι υ-
ποχρεωµένο να συµµορφωθεί µε
την απόφαση του διακστηρίου, κα-
ταβάλλοντας το τίµηµα που τελικά
θα επιδικαστεί.

H KYBEPNHΣH ΠPOΩΘEI METPA ΓIA EΞOIKONOMHΣH ΠOPΩN

Ψαλίδι και στις απαλλοτριώσεις

Aύξηση της εσωτερικής µετανάστευσης
φοιτητών φέρνουν οι περικοπές θέσεων
στις σχολές µεγάλων πόλεων

Tης MAPIAΣ ΠAΠOYTΣAKH
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