
Στις 14 Ιουνίου 2021 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια. 
Τι ισχύει σε περίπτωση κρούσματος; Ποιες αλλαγές πρέπει αν περιμένουν οι 
υποψήφιοι 

«Διπλό» είναι φέτος το άγχος για τους 100.000 υποψήφιους που εκτός 
από τις αλλαγές που έχει φέρει το Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για 
την εισαγωγή στα ΑΕΙ έχουν να αντιμετωπίσουν και την πιθανότητα να 
νοσήσουν από κορονοϊό και να χάσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Χτες μάλιστα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το υγειονομικό 
πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων εξετάσεων. Σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο οι μαθητές θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με 
βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test), ενώ αν κάποιος 
διαγνωστεί θετικός θα πρέπει να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. 
Να σημειωθεί πως οι υπόλοιποι υποψήφιοι ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας 
εξεταστικού κέντρου στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά 
τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή 
στις εξετάσεις, με την προσκόμιση αρνητικού τεστ. 

Εκτός από τον κορονοϊό όμως οι υποψήφιοι φέτος θα «αναμετρηθούν» με 
την θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την επιστροφή των 
συντελεστών βαρύτητας καθώς τον μειωμένο αριθμό των εισακτέων στα 
Πανεπιστήμια. 
Σύμφωνα με όλες τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
αναμένεται να αφήσει εκτός Πανεπιστημίων 30.000 υποψήφιους, πολλοί 
εκ των οποίων θα έχουν βαθμούς και μόρια άνω των 10.000. Αναλυτικά τι 
αλλάζει: 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής προκύπτει αφού ολοκληρωθούν οι 
Πανελλαδικές Εξετάσεις και ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των 
υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε 
Επιστημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή. 
Το εύρος των συντελεστών με τους οποίους θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος 
όρος των επιδόσεων των υποψηφίων, ώστε να προκύψει η Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι μεταξύ 0,8 και 1,2. Στα Ειδικά Μαθήματα το εύρος 
είναι μεταξύ του 0,7 και του 1,1. 

Συντελεστές Βαρύτητας 

Από τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις επιστρέφουν οι συντελεστές 
βαρύτητας στη βαθμολόγηση των δύο από τα τέσσερα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα, όπως ίσχυε έως το 2019. Ο βαθμός των δύο 
μαθημάτων βαρύτητας θα πολλαπλασιάζεται με 1,3 και με 0,7 αντίστοιχα. 

Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα ορίζονται ως εξής: Αρχαία 
(1,3), Ιστορία (0,7), Μαθηματικά (1,3), Φυσική (0,7), Βιολογία (1,3), Χημεία 
(0,7), Μαθηματικά (1,3) και Οικονομία (0,7), ανάλογα με το επιστημονικό 
πεδίο του υποψηφίου. 

https://www.alfavita.gr/panellinies
https://www.alfavita.gr/panellinies/350638_panellinies-2021-ygeionomiko-protokollo-apo-simera-diathesi-self-test
https://www.alfavita.gr/panellinies/350638_panellinies-2021-ygeionomiko-protokollo-apo-simera-diathesi-self-test
https://www.alfavita.gr/panellinies/350512_panellinies-2021-poies-einai-oi-fetines-kombikes-allages
https://www.alfavita.gr/panellinies/350348_panellinies-2021-pos-tha-kinithoyn-oi-baseis-eisagogis
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/349569_elahisti-basi-eisagogis-laimitomos-gia-pano-apo-25000-mathites


Μείωση του αριθμού των εισακτέων 

Φέτος, λοιπόν ανακοινώθηκε ότι στα ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να 
εισαχθούν 77.415 υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων, έναντι των 
77.970 θέσεων που υπήρχαν πέρσι. Αυτό ισοδυναμεί με 500 θέσεις λιγότερες 
από το 2020. 
Οι αλλαγές ανά Σχολή στον αριθμό των εισακτέων δεν είναι μεν «κραυγαλέες» 
είναι όμως ουσιαστικής σημασίας για τους υποψηφίους. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο μεγαλύτερο μέρος των σχολών παραμένει ο ίδιος και σε κάθε 
περίπτωση οι Σχολές που ξεπερνούν την διαφορά των 50 φοιτητών και άνω 
είναι πολύ λίγες. 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ πόσο αυξομειώνεται ο αριθμός των εισακτέων ανά 
Τμήμα στις Σχολές των Πανεπιστημίων 

Μηχανογραφικό και για τα ΙΕΚ 

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος η συμπλήρωση του μηχανογραφικού 
εντάσσεται στην πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το 
έτος κατάρτισης 2021-2022, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε 
χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής 
καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου 
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την 
ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα 
αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά 
Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ή ένα από τα δύο. Το 
κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου. Ωστόσο εάν 
κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και 
σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ, τότε θα πρέπει να επιλέξει που θέλει να 
φοιτήσει. 

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινάνε παραδοσιακά και φέτος στις 14 Ιουνίου 
2021 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα Γενικά Λύκεια και μία ημέρα 
αργότερα, δηλαδή στις 15 Ιουνίου 2021, στα Επαγγελματικά Λύκεια. 
Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ καθώς 
και των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής: 

Το πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

      (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2021 
- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

https://www.alfavita.gr/panellinies/349718_panellinies-2021-poso-ayxomeionontai-oi-eisakteoi-ana-sholi
https://www.alfavita.gr/panellinies/349718_panellinies-2021-poso-ayxomeionontai-oi-eisakteoi-ana-sholi
https://www.alfavita.gr/panellinies/349718_panellinies-2021-poso-ayxomeionontai-oi-eisakteoi-ana-sholi
https://www.alfavita.gr/panellinies/349718_panellinies-2021-poso-ayxomeionontai-oi-eisakteoi-ana-sholi
https://www.alfavita.gr/panellinies/350071_panellinies-2021-pos-tha-ypobalete-mihanografiko-gia-ta-iek
https://www.alfavita.gr/iek
https://www.alfavita.gr/panellinies/349318_panellinies-pos-symplironetai-diplo-mihanografiko


ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

    - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    - χημεια Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    - πληροφορικη 
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22/6/2021 - ιστορια Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    -ΦΥΣΙΚΗ 
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

    - οικονομια 
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους 
ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται 
στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε 
μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. 
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους 
υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ. 

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΤΡΙΤΗ 15/6/2021 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                     

ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2021 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)                                  

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II                                                   

    - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)                               

    - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                             

    - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6/2021 - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2                                                            

    - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ                                                    

    
- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                                                  



    - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2021 - ΥΓΙΕΙΝΗ                                                                               

    - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                            

    - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)                      

    - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ                                                     

    - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                  

    - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ                                                                    

    - ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ    

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                                                          

    - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ                                                                       

    - ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)                     

    - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ             

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ                                        

    - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                  

    - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ     

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια 
εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα 
ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι 
τέσσερις (4) ώρες. 

Τα ειδικά και τα μουσικά μαθήματα  

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. 

ΠΕΜΠΤΗ 1/7/2021 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/7/2021 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ. 

ΤΡΙΤΗ 6/7/2021 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7/2021 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ 

ΠΕΜΠΤΗ 8/7/2021 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
16:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 12:30 μ.μ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης : 
 μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., 

 μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. 

 μέχρι τις 16:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 μ.μ. και 

 μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ. 

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: 
 των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες, 

 των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες, 

 του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι 
περίπου είκοσι (20) λεπτά. 

 για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της 
φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε 
υποψήφιο. 

 για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο 
αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η 
εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών. 

Το πρόγραμμα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 
Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής 
Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα 



Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2021-22 
ορίζουμε το διάστημα από την Πέμπτη 24 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 7 
Ιουλίου 2021. 
 


