
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.251/105540/Α5  
 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/

Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθο-

ρισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισα-

γωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των 

υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη 

διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές 

των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχο-

λές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακα-

δημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαι-

οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, 

καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρι-

σμού» (Β’ 1261). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 και της περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 4Β 

του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως το άρ-
θρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 
«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 
13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,

γ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/ 
2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,

δ) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

ζ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 
εφεξής.» (Β’ 774),

η) της υπό στοιχεία Φ.253/58155/Α5/25-5-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/ 
11812/Α5/2020 (Β’ 345) υπουργικής απόφασης με θέμα: 
Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισα-
γωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά 
Πεδία του άρθρου 4Α του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του 
ν.4610/2019(Α’ 70).» (Β’ 2222),

θ) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής 
των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη δια-
δικασία επιλογής για εισαγωγή 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 Λιμενο-
φυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Του-
ρισμού.» (Β’ 1261)

2. Το υπό στοιχεία Φ.337/19/347849/Σ.6050/23-8-2021 
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

3. Το υπό στοιχεία 5464/Α3/25-8-2021 ΥΣ της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του 
ΥΠΑΙΘ.

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/548/103620/Β1/25-8-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/
Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός 
του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 
ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των 
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής 
για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη 
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Ση-
μαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, 
καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού» 
(Β’ 1261) ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, στο τέλος των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ και πριν τις ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, προστίθενται οι εξής γραμμές:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ 1,20

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,20

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1,20

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 1,20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040063108210002*
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