
Πανελλήνιες Σχολ. έτος 2021-2022 

 

1) Ο Μαθητής επιλέγει το 10% των τμημάτων από το 

επιστημονικό του πεδίο με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 

την ελάχιστη βάση εισαγωγής τού τμήματος. 

2) Υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού, Μηχανογραφικό 

ΙΕΚ. 

3) Στο τρίτο Μηχανογραφικό επιλέγουμε όσες σχολές 

επιθυμούμε, αρκεί να έχουμε την ΕΒΕ του τμήματος από τα 

τμήματα που έχουν απομείνει. 

4) Εάν περάσουμε ΑΕΙ και ΙΕΚ επιλέγουμε ένα από τα δύο. 

5) Οι συντελεστές σε κάθε μάθημα θα αποφασιστούν από την 

κάθε σχολή με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ, ο συντελεστής 

δεν μπορεί να είναι κάτω του 20% στα ειδικά μαθήματα, είναι 

από 10% ώς 20% - έχουν καθορισθεί. 

6) Οι συντελεστές βαρύτητος στον Στρατό έχουν καθορισθεί. 

7) Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα γίνουν Μάρτιο – Απρίλιο στις 

σχολές (Στρατό – Αστυνομία – Πυροσβεστική – Λιμενικό). 

8) Μεταγραφή: όταν δεν εισαχθεί κάποιος σε τμήμα του Α΄ 

Μηχανογραφικού (π.χ. Φυσικό Αθηνών), μπορεί να κάνει 

αίτηση Μεταγραφής, αρκεί να έχει την ΕΒΕ Εισαγωγής στο 

τμήμα και όχι κάτω από 2.700 μόρια από τον τελευταίο που έχει 

εισαχθεί στο Φυσικό Αθηνών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 4823/2021 N 4992/20 

1ο βήμα Υπουργείου: Ανακοίνωση του Γενικού Μέσου όρου (ΓΜΟ) της 

βαθμολογίας ανά επιστημονικό πεδίο 

π.χ. 1ο επιστημονικό πεδίο: Μ.Ο. = 15, συντελεστής τμήματος = 0.9 → 15 x 0.9 

= 13.5 η Ε.Β.Ε. του τμήματος. 

 

2ο βήμα Υπουργείου: 

Εάν ένα τμήμα, π.χ. Τμήμα Χημείας, υπάρχει στο 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο, 

μέσος όρος λαμβάνεται ο μικρότερος από τα δύο επιστημονικά πεδία για να 

πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του τμήματος και να προκύψει η Ε.Β.Ε. 

του Τμήματος Χημείας. 

 

3ο βήμα μαθητή: 

Η εξαγωγή του Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων τού δίνει τη δυνατότητα να 

είναι υποψήφιος σε τμήμα που έχει συγκεντρώσει ίση ή ανώτερη βαθμολογία 

από την Ε.Β.Ε. του τμήματος (χωρίς να υπολογίζονται τα μόρια από τα 

μαθήματα αυξημένης βαρύτητας). 

 

4ο βήμα μαθητή: 

Συμπληρώνω το μηχανογραφικό με βάση τη σειρά προτίμησης των σχολών. 

Όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια μαζί με τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας 

(τελικά μόρια εισαγωγής μαθητή) θα εισαχθούν στη που επιθυμούν. 

 

5ο βήμα: 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει το άθροισμα δύο μαθημάτων 

αυξημένης βαρύτητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εκεί εισάγονται όλοι 

ανεξάρτητα σειράς προτίμησης. (Στις μόνο παραγωγικές σχολές λαμβάνεται 

αμέσως μετά και η σειρά προτίμησης της σχολής.) 

 

6ο βήμα: Θα υπάρξει παράλληλο μηχανογραφικό και για τα ΙΕΚ (Ν 

4763/2020). 

Πρέπει να συμπληρωθεί διότι μπορεί να μην περάσει ο μαθητής στις σχολές 

που επιθυμεί ή να περάσει επαρχία και να προτιμήσει ΙΕΚ Αθήνας. Οι 

υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο όσο και 

το παράλληλο μηχανογραφικό ΙΕΚ. 

 

 

 



Ε.Β.Ε. Ειδικών Μαθημάτων 

 

1ο βήμα Υπουργείου: 

Πολλαπλασιάζει τον Γ.Μ.Ο. των μαθητών στο ειδικό μάθημα ή στα δύο ειδικά 

μαθήματα με τον συντελεστή εισαγωγής τού ειδικού μαθήματος που έχει 

ορίσει το κάθε μάθημα, για να προκύψει η Ε.Β.Ε. στο ειδικό μάθημα. 

 

2ο βήμα μαθητή: 

Ο μαθητής πρέπει να έχει από την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος 1,2 και πάνω 

στο ειδικό μάθημα. Εάν έχουμε 2 ειδικά μαθήματα στο τμήμα, έχουμε Ε.Β.Ε. 

ξεχωριστή στα δύο μαθήματα: 12 ελεύθερο, 10 γραμμικό σχέδιο. 

 

3ο βήμα Υπουργείου: 

Αντίστοιχα για ένα ειδικό μάθημα. 

 

4ο βήμα μαθητή: 

Θα υπολογιστεί ο Μ.Ο. των έξι μαθημάτων για να δηλώσει σχολή που είναι ίση 

ή πάνω από την Ε.Β.Ε. του τμήματος, 

 

Ναυτιλιακών σπουδών: Ε.Β.Ε. = 12,000: Ο Μ.Ο. των 5 μαθημάτων: 12,000 και 

άνω 

Αρχιτεκτονική: Ε.Β.Ε. = 17,000: Ο Μ.Ο. των 6 μαθημάτων: 17,000 και άνω 

ΤΕΦΦΑ: Ε.Β.Ε. = 12,000: Ο Μ.Ο. των 5 μαθημάτων: 12,000 και άνω 

Αγγλική φιλολογία: Ε.Β.Ε. 14,000: Ο Μ.Ο. των 5 μαθημάτων: 14,000 και άνω 

Μετάφρασης και διερμηνείας: Ε.Β.Ε. = 16,000: Ο Μ.Ο. των 6 μαθημάτων: 

16,000 και άνω 

 

π.χ. Μ.Ο. 12 Ε.Β.Ε. 0,90 =10,8 

        Μ.Ο. 12 Ε.Β.Ε. 1,20 =14,4 

        Μ.Ο. 12 Ε.Β.Ε. 0,80 =9,6 

        Μ.Ο. 12 Ε.Β.Ε. 1,10 =13,20 

        Μ.Ο. 10 Ε.Β.Ε. 0,80 =8 

        Μ.Ο. 11 Ε.Β.Ε. 0,90 =9,9 

         

 

 

 

 


