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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8649/31-08-2021 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Αποκλεισμός Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών από τη ΣΣΕ
λόγω Άστοχης Επιλογής Υψηλού Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)»,
σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το ν.4777 (Α΄25)
θέσπισε

για

την

εισαγωγή

στις

σχολές

της

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης,

συμπεριλαμβανομένων των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή
των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, την εφαρμογή του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).
Εν προκειμένω για τη ΣΣΕ, η επιλογή του συντελεστή ΕΒΕ στην τιμή 1,2 έγινε
με γνώμονα την αποφυγή της πτώσης της βάσης εισαγωγής, η οποία δυνατόν να
οδηγήσει σε υποβάθμιση του μορφωτικού υποβάθρου των Ευελπίδων και σε αδυναμία
ανταπόκρισης αυτών στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της Σχολής.
Ειδικότερα, για τις ειδικές κατηγορίες του ν.3648/2008 (Α΄38) προβλέπεται, σε
περίπτωση μη εισαγωγής λόγω χαμηλότερης της ΕΒΕ επίδοσης των υποψηφίων,
όπως οι κενές θέσεις που θα προκύψουν να καλυφθούν από υποψηφίους της Γενικής
Σειράς, διατηρώντας έτσι το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο της Σχολής.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μόνιμη επιδίωξη του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας είναι η διατήρηση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των στελεχών σε
διακλαδικό επίπεδο, για όλες τις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ, ώστε να μπορούν μετά
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
./.
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Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ήδη το ΥΠΕΘΑ, κατόπιν εισηγήσεως του ΓΕΕΘΑ,
έχει προβεί σε αποστολή συναφούς αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)
για έκτακτο άνοιγμα της Μηχανογραφικής Εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
αιτήσεων προσλήψεων προσωπικού στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προκειμένου να καταχωρηθεί
αίτημα εισαγωγής επιπλέον σπουδαστών, με σκοπό την κάλυψη ελλείψεων που
προέκυψαν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων.
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