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Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές 2021 και 2022 
Σύμφωνα με  το νόμος 4777/2021 :  

Α] από το 2021 καθορίζεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά Επιστημονικό 

Πεδίο. Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον 

μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα 

τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος 

πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για 

κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και 

μεγίστης τιμής που ορίζει το Υπουργείο 

 Β]από το 20121 το κάθε Τμήμα καθορίζει συντελεστή, μέσα σε εύρος που  

καθορίζει το Υπουργείο, που θα πολλαπλασιαστεί ο ΜΟ των 4 μαθημάτων  ανά ΕΠ 

για να προκύψει η ΕΒΕ ανά Τμήμα.  

Γ]από το 2022 το κάθε Τμήμα θα ορίζει συντελεστή για κάθε μάθημα.  

Δ]από το 2022 θα έχουμε δύο φάσεις συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. 

Στην Α φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό 

τμημάτων στο μηχανογραφικό . 10%  τα ΓΕΛ και 20% τα ΕΠΑΛ 

 

ΕΒΕ  ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ). 
 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται δυο παραδείγματα ΜΟ των 4 μαθημάτων  για το 

1ο και 4ο ΕΠ. 

 

Μαθήματα 1ου ΕΠ Μέσοι  Όροι 

Αρχαία  8,44 

Ιστορία 11,22 

Κοινωνιολογία 12,33 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 13,44 

ΜΟ 11,11 

 

Μαθήματα 4ου ΕΠ Μέσοι  Όροι 

Μαθηματικά 8,11 

Οικονομία 9,22 

Πληροφορική 10,33 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 11,44 

ΜΟ 9,78 

 

Από τo 2021 το Υπουργείο Παιδείας ορίζει το εύρος των συντελεστών που θα 

βάλουν τα τμήματα στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Επιστημονικό Πεδίο για να 

υπολογιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Τμήμα. Το εύρος για τις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις 2021 είναι από 0,80 έως 1,20. 
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Από το 2021 το κάθε Τμήμα ορίζει το συντελεστή που θα πολλαπλασιαστεί η ΕΒΕ 

ανά ΕΠ για να προκύψει η ΕΒΕ  ανά Τμήμα. Π.χ η Φιλολογίας Ιωαννίνων  ορίζει το 

0,9 και το  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδου) 0,8. Η Ελάχιστη Βάση για 

να μπορείς να διεκδικήσεις τη Φιλολογίας Ιωαννίνων είναι 11,78x0,9=9,42 και το  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδου)  0,8x9,78=7,82 γιατί το Παιδαγωγικό 

Δημοτικής Εκπαίδευσης  Ρόδου είναι κοινό Τμήμα σε όλα τα ΕΠ  και λαμβάνεται 

υπόψη η μικρότερη ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Τμήμα.  

Έστω μαθητής Α έχει πρώτη προτίμηση τη Φιλολογία Ιωαννίνων και δεύτερη το 

Παιδαγωγικό Ρόδου  παίρνει στις Πανελλαδικές 2021 τους παρακάτω βαθμούς 

Μάθημα Βαθμός 

Αρχαία  8 

Κοινωνιολογία 9 

Ιστορία 10 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 10 

ΜΟ βαθμών Υποψηφίου 9,25 

Ο υποψήφιος αυτός  μπορεί να διεκδικήσει το τμήμα της Ρόδου  αλλά όχι το τη 

Φιλολογία Ιωαννίνων επειδή 9,42<9,25<7,82 

 

Το 2021 ο υποψήφιος αυτός θα έχει τα παρακάτω μόρια: 

Μάθημα Βαθμός Συντελεστής  

Υπουργείου 

2021 

Μόρια 

Αρχαία  8 330 2640 

Ιστορία  9 270 2430 

Κοινωνιολογία 10 200 2000 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 10 200 2000 

Μόρια Υποψηφίου   9.070 

 

Τα μόρια αυτά είναι τα ίδια  για όλα τα τμήματα . Από το 2022 αυτό αλλάζει. 

Από το 2022 το κάθε τμήμα ορίζει το συντελεστή  για κάθε μάθημα.  Ο συντελεστής 

βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος του 20%.  

 

Μάθημα Βαθμός Συντελεστής 

Τμήματος 1 

Μόρια 

Αρχαία  8 300 2400 

Ιστορία  9 200 1800 

Λατινικά 10 200 2000 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 10 300 2000 

Μόρια Υποψηφίου   9.200 
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Μάθημα Βαθμός Συντελεστής 

Τμήματος 2 

Μόρια 

Αρχαία  8 200 1600 

Ιστορία  9 300 2700 

Λατινικά 10 200 2000 

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 10 300 2000 

Μόρια Υποψηφίου   8.300 

 

Από το 2022 θα έχουμε δύο φάσεις συμπλήρωσης μηχανογραφικού.  

Στην Α φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό 

τμημάτων στο μηχανογραφικό.  Ο αριθμός θα προκύπτει από το 10% του συνόλου 

των τμημάτων για τα ΓΕΛ και το 20% για τα ΕΠΑΛ.  

Στη Β φάση, θα συμμετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί στην πρώτη φάση, χωρίς 

περιορισμό επιλογών και για τις θέσεις των ΑΕΙ που θα έχουν απομείνει. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει τον μέγιστο αριθμό Τμημάτων που μπορούν να 

δηλωθούν από τους υποψηφίους. 

 

Ε.Π. 2021 2022 (Α Φάση) 

1o ΕΠ 148 15 

2ο ΕΠ 245 25 

3ο ΕΠ 147 15 

4ο ΕΠ 170 17 

Στα Τμήματα που είναι κοινά σε 2, 3 ή 4 ΕΠ θα υπολογίζεται η μικρότερη ΕΒΕ. 

Στο παρακάτω πίνακα έχουν υπολογιστεί  οι ΕΒΕ ανά ΕΠ για τις Πανελλαδικές 2020 

προσεγγιστικά γιατί το Υπουργείο ανακοινώνει τις βαθμολογίες σε 12 ομάδες : 0-5, 

5-10, 10-11, 11-12, 12-13 κλπ  

Πανελλαδικές 2021 

ΕΠ  ΜΟ ανά ΕΠ ΕΒΕ=80% *ΜΟ ΕΒΕ=120%*ΜΟ 

1ο ΕΠ 11,11 8,89 10,67 

 2ο ΕΠ 11,44 9,15 10,98 

3ο ΕΠ 11,56 9,25 11,1 

4ο ΕΠ 9,81 7,85 9,42 

Στο 1ο ΕΠ το 60% των Τμημάτων ανήκουν μόνο στο 1οΕΠ και το υπόλοιπο 40% και 

στο 4ο ΕΠ που έχει χαμηλότερη ΕΒΕ. Επομένως για το 40% των τμημάτων η ΕΒΕ θα 

είναι μεταξύ 7,85 και 9,42. Το ίδιο και στο 2ο ΕΠ.  Στο 3ο ΕΠ το  35% των Τμημάτων 

ανήκει μόνο στο 3ο ΕΠ το 29% και στο 4ο ΕΠ και το 36% και στο 4ο ΕΠ. 

1o ΕΠ  60%  [1ΕΠ] 40% [4ΕΠ]  

ΕΒΕ 8,89 έως 10,67 7,85 έως 9,42  

2ο ΕΠ 60% [2ΕΠ] 40% [4ΕΠ]  

ΕΒΕ 9,15 έως 10,98 7,85 έως 9,42  

3ο ΕΠ 35% [3ΕΠ] 29% [4ΕΠ] 36% [2ΕΠ] 

ΕΒΕ 9,25 έως 11,1 7,85 έως 9,42 9,15 έως 10,98 

4ο ΕΠ 100% [4ΕΠ]   

ΕΒΕ 7,85 έως 9,42   
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ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων 
Σύμφωνα με την &9 του άρθρου 2 του ν.4777 :  

 α) Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις 

για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η 

εξέταση σε ορισμένο ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο 

υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες 

βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της 

βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον 

συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το 

ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την περ. 

στ΄ της παρούσας (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών) με την  

επιφύλαξη  του  άρθρου  19  του  ν. 4559/2018 (Α΄142). Για τον υπολογισμό του μέσου 

όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των 

πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των 

υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα, που  έχουν 

επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 

κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές 

δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό τους 

πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο 

προέρχονται. Το γινόμενο του ανωτέρω μέσου όρου βαθμολογίας επί τον συντελεστή 

που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα 

ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο.» Δηλαδή θα βγαίνει ΕΝΑΣ μέσος όρος ανά Ειδικό Μάθημα για 

ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους που μπορούν να διεκδικήσουν το Τμήμα . Αυτός ο ΜΟ θα 

πολλαπλασιάζεται από το 2021 με συντελεστή που θα καθορίζει το κάθε Τμήμα  το 

εύρος του οποίου θα καθορίζεται από το Υπουργείο.  Για το 2021 έχει καθοριστεί από 

0,7 έως 1,1 . Το γινόμενο αυτό θα καθορίζει την ΕΒΕ του Ειδικού Μαθήματος του 

Τμήματος. Αν δεν έχει έχεις αυτή την επίδοση δεν θα μπορείς να διεκδικήσεις το 

συγκεκριμένο Τμήμα. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση.   Η δεύτερη προϋπόθεση 

για να μπορείς να διεκδικήσεις Τμήμα με Ειδικό Μάθημα καθορίζεται από &9β του 

άρθρου 2 του νόμου 4777: «β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα 

ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α΄, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής 

κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των 

βαθμολογικών επιδόσεων: 

 βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και  

ββ) σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες, 

 ο οποίος (ΜΟ)  πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που ορίζεται, σύμφωνα με τις 

παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και 

στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου 

των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα της περ. βα΄ λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του 

συνόλου των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η 

οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του 

ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών της 

υποπερ. ββ΄ λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά 

επιστημονικό πεδίο ή τομέα από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.).» 


