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DES  

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

     Ελέγχου 
                                                                                             Τμήμα Ερωτήσεων 

                                                                        ΚΟΙΝ.:  Βουλευτή   
                                                                                   - κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα 
                                                                                     (Δια της Βουλής των Ελλήνων)  
                                                                                        
  
 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση     

                  με αριθμό 10338/1-10-2020»            
 
     Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 10338/1-10-2020, την οποία κατέθεσε ο   
Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας, με θέμα «Ένταξη σε ειδικό ποσοστό εισαγωγής των 
μαθητών του Δ.Δ. Φαναρίου του Δήμου Πάργας και περιοχών του Δήμου Πρέβεζας, που 
επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:    
     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
38/Α΄) και του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α΄), οι μαθητές της τελευταίας τάξης 
και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς 
σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, 
Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών.  
     Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των 
ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, ακόμη και 
εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους 
υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές 
εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη 
διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο 
ακαδημαϊκό έτος. Σημειώνεται ότι η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 
(102/Α΄). 
     Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό 



 

ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων, σε σχέση με τους 
συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, 
εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η 
δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την 
επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να 
έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη 
συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 
    Βάσει των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ.253.2/128348/Α5 (ΦΕΚ 
4331/Β΄/5-10-2020) Υ.Α. «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και 
οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν 
πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2020». 
     Τέλος, στο με αριθ. πρωτ. Φ.26/7615/14-10-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
« (…)  η Γ’ τάξη του ΓΕΛ Καναλλακίου, το οποίο λειτουργούσε ήδη με τηλεκπαίδευση λόγω 
κορονοϊού, την 21η Μαρτίου 2020 ημέρα που έλαβε χώρα ο σεισμός που έπληξε τη 
Δημοτική Ενότητα Φαναρίου του Δήμου Πάργας, στη συνέχεια επαναλειτούργησε 
κανονικά από τις 11 Μαΐου 2020, στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου, ενώ 
οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Καναλλακίου, 
διεξήχθησαν κανονικά στο κτίριο του ΕΠΑΛ Καναλλακίου. 
    Στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου του Δήμου Πρέβεζας, δεν προκλήθηκαν 
ζημιές από το σεισμό της 21ης Μαρτίου και δεν υπήρξε οποιαδήποτε δυσλειτουργία των 
σχολικών μονάδων των δύο αυτών Δημοτικών Ενοτήτων εξαιτίας του σεισμού (…)». 
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1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέα  Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και  Ειδικής Αγωγής 
3. Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων 
4. Τ.Κ.Ε. 
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