
 
 
 
 

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 
  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
 
 

Θέμα: «Να καταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση » 

 

Κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της  Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων 
Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τη θεσμοθέτηση της 
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,  που ισχύει από φέτος και μάλιστα σε μια χρονιά που οι 
μαθητές είχαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που γέννησε τόσο η πανδημία, όσο 
και τα μέτρα που δεν πήρε όλο το έτος η Κυβέρνηση, οδηγώντας σε πολύμηνο 
κλείσιμο το σχολείων. 

Πιο συγκεκριμένα,  η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας αναφέρει 
ότι, μετά και την ανακοίνωση της βαθμολογίας των 92.000 υποψηφίων στις φετινές 
πανελλαδικές εξετάσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως χιλιάδες από αυτούς 
δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν σε μία σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οδηγώντας τις οικογένειες τους στην «λύση» των Ιδιωτικών Κολλεγίων με ακόμα 
μεγαλύτερη οικονομική αφαίμαξη, προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών του 
χώρου. 

Σημειωτέον, ότι το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
στα Εσπερινά Λύκεια, αφού η ΕΒΕ εκμηδενίζει για τους μαθητές των Εσπερινών 
Λυκείων την δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας, μέσω της δημόσιας 
εκπαίδευσης, και διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες ένα σύγχρονο, 
δημοκρατικό και προηγμένο κράτος οφείλει να αμβλύνει, μεριμνώντας για την 
παροχή ίσων ευκαιριών στους προερχόμενους από τα ασθενέστερα οικονομικά και 
κοινωνικά στρώματα πολίτες. 

Αλλά και πέραν των Εσπερινών Λυκείων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής βάζει ακόμα 
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περισσότερους ταξικούς φραγμούς στην μόρφωση γενικότερα, αφού υποψήφιοι με 
8.000 και 9.000 μόρια δεν θα εισαχθούν σε κάποια σχολή, αλλά αν έχουν να 
πληρώσουν 4.000€ και 5.000€ τον χρόνο θα αποκτούν ισότιμα πτυχία! 

Η Συνομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για τον αποκλεισμό χιλιάδων 
υποψηφίων από τη Δημόσια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση για 
την, έστω και τώρα, ανάκληση του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία,  
  

Ερωτάται η Υπουργός: 
 

 

 Τι απαντάτε στην  ανακοίνωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων 

Μαθητών Ελλάδας; 

 

 Θα προβείτε στην ανάκληση του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, 

ώστε να μην αποκλειστούν από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χιλιάδες νέοι 

και νέες, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε; 

 

 
                               Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 
 

                                                                                                                         

                                               Μαρία Απατζίδη,  

                  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                    ΜέΡΑ 25 
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