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Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο:
- Προστασίας του Πολίτη
2. Βουλευτή κ.
- Αθανάσιο Π. Δαβάκη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3379/21-2-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Με τον ν. 4777/2021 (Α΄25) θεσπίστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: α) για τη
διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σπουδών, β) για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών
σπουδών, γ) για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος
να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά
προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, και δ) για την
ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.
Σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4777/2021 (Α΄25), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ισχύει ότι
προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία
επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού,
στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις
βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για
τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό
οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.
Με τις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. των ειδικών
μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα
από πρόταση της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για τις σχολές
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συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων
και εισαγωγικών κατευθύνσεων, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Βάσει της με αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-02-2021 (Α΄ 774) Υπουργικής Απόφασης, ως
ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,80 (μηδέν κόμμα ογδόντα) και 1,20 (ένα κόμμα είκοσι)
αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά
ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται
να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται
έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Επιπλέον, βάσει της παρ. 7 του
άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) όπως προστέθηκε με το άρθρο 113 του ν. 4842/2021
(Α΄ 190), «Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το
άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 2 του παρόντος, η οποία αφορά στην έκδοση
απόφασης τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει
την 1η Νοεμβρίου 2021».
Η Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. γνωστοποίησε εγγράφως στα
συναρμόδια Υπουργεία, στα ΑΕΙ και στην ΑΣΤΕ τις ανωτέρω διατάξεις ενημερώνοντας ότι
δίδεται η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων συντελεστών της Ε.Β.Ε.
Συγκεκριμένα, με το αρ. πρωτ. Φ.251/ 131084 /A5/14-10-2021 έγγραφο απευθύνθηκε προς
τα συναρμόδια Υπουργεία ζητώντας τις σχετικές προτάσεις τους. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η
αριθ.Φ.251/165669/A5/17-12-2021 (Β΄6068) υπουργική απόφαση στην οποία
συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων
ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων
των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α.,
στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού
Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε., όπως αυτοί προτάθηκαν από τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Συναρμόδια Υπουργεία και θα ισχύσουν από το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
3. Τ.Κ.Ε.
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