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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του 

Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» 

 

Θέμα: «Μη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής» 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 θεσμοθετήθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής 

(ΕΒΕ) προκειμένου να ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους. 

Ωστόσο, η πανδημική κρίση και η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων καθιστούν αναγκαία την προτεινόμενη ρύθμιση και επιβάλλουν τη μη εφαρμογή της 

ΕΒΕ. 

 

Στην προσφάτως διεξαχθείσα έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ διαπιστώνονται, μεταξύ άλλων, 

η δημιουργία νέων μορφωτικών ανισοτήτων, καθώς και ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από τη 

μακρά περίοδο αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων και λειτουργίας της 

τηλεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση των 

ανωτέρω προβλημάτων και όχι για την περαιτέρω όξυνσή τους.  

 

Εκτιμάται ότι η μείωση των εισακτέων στα πανεπιστήμια από την εφαρμογή της ΕΒΕ θα 

ανέλθει από φέτος σε δεκάδες χιλιάδες. Συγκεκριμένα, το μέγιστο ποσοστό υποψηφίων που 

θα καταφέρει να εισαχθεί εκτιμάται σε 65%, όταν πέρυσι ανήλθε σε 88%. Με αυτό τον τρόπο 

η εφαρμογή του μέτρου θα μοιάζει με επιβολή ποινής σε μια ομάδα παιδιών που πλήττεται 

από την πανδημία και χρειάζεται υποστηρικτικά μέτρα.  

 

Κατά συνέπεια, κρίνεται αδικαιολόγητη η εφαρμογή της ΕΒΕ ως προϋπόθεση για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ περισσότερο φέτος που επικρατούν 
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εξαιρετικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Εξάλλου τόσο οι καθηγητές των λυκείων όσο και 

μέλη ΔΕΠ επιμένουν ότι δεν είναι δίκαιο να εφαρμοστεί φέτος η ΕΒΕ. 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο …… 

 

Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις ΑΣΤΕ του υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των 

ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, 

καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων κατά τις 

πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους δεν ισχύει η ανά σχολή, τμήμα ή 

εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). 

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Τζούφη Μερόπη 


