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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 21-02-2022 με αριθμό 3379 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Α. ΔΑΒΑΚΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2021
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 161), με τη σύσταση του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, από 09-09-2021, μεταφέρθηκαν σε αυτό, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων,
οργάνων και προσωπικού, με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, οι
ακόλουθες υπηρεσίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: α) η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του άρθρου 28 του ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 27), β) το
Πυροσβεστικό Σώμα, και γ) το σύνολο των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και
λειτουργιών της πολιτικής προστασίας των Μερών Α’ έως και Γ’ του προαναφερόμενου
νόμου.
Πέραν των ανωτέρω και σε ό,τι μας αφορά, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 122), ως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας πραγματοποιείται με
το σύστημα των γενικών (πανελλαδικών) εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [ν. 4186/2013
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 193)].
Κατόπιν τούτου, σημειώνεται ότι, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων [άρθρα 1 έως 11 του ν. 4777/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 25)] επήλθαν
σημαντικές τροποποιήσεις στο ανωτέρω σύστημα εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, οι οποίες επηρέασαν συνακόλουθα και την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ειδικότερα, με το άρθρο 2 του προαναφερόμενου νόμου, προστίθεται το άρθρο 4Β
στο ν. 4186/2013 και καθιερώνεται ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων για την
εισαγωγή στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των
Αστυνομικών Σχολών και των λοιπών παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, η επίτευξη βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που ορίζεται ξεχωριστά για κάθε Σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση. Σημειώνεται δε ότι ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. κυμαίνεται μεταξύ ελάχιστης και
μέγιστης τιμής, που διαμορφώνεται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ.251/22973/Α5 από
26-02-2021 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ - 774), με το άρθρο μόνο της οποίας
καθορίστηκαν ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των Σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, οι τιμές -0,80- και -1,20-, αντίστοιχα.
Για δε τις Σχολές συναρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (όπως, οι Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας), ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται, ομοίως, κατόπιν πρότασης
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η
υπ’ αριθ. Φ.251/36604/Α5 από 31-03-2021 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1261), με την
οποία καθορίστηκε (σε -0,80-) η τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή, μεταξύ
άλλων, στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Κατόπιν των προαναφερομένων, διευκρινίζεται ότι από το Υπουργείο μας και το
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προκρίθηκε ως ενδεδειγμένη η υιοθέτηση της ελάχιστης
τιμής του εν λόγω συντελεστή, προκειμένου αφενός μεν να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη
πλήρωσης των θέσεων πρόσληψης που εγκρίνονται κατ’ έτος, για την Ελληνική Αστυνομία,
με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 133), αφετέρου δε να μη
στερηθούν τις προβλεπόμενες θέσεις οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2
του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 152).
Υπογραμμίζεται ότι έχει παρατηρηθεί, κατά τα τελευταία έτη, να μην ξεπερνά
συνήθως τα 2.000 μόρια η διαφορά μεταξύ των βάσεων εισαγωγής των υποψηφίων της
γενικής σειράς και των ειδικών κατηγοριών, ενώ λόγω του ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου των
εισακτέων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνεπεία του έντονου ανταγωνισμού, το
παρελθόν σχολικό έτος, που τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά η Ε.Β.Ε, οι υποψήφιοι των
ειδικών κατηγοριών δε στερήθηκαν τις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς η βάση εισαγωγής ήταν
υψηλότερη από την Ε.Β.Ε..
Τέλος, επισημαίνεται ότι από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου μελετάται το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τα θέματα εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, για τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν
συμπλήρωσης ή και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική
εφαρμογή τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του υπηρεσιακού και γενικότερα του δημοσίου
συμφέροντος.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

