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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ME ΒΑΣΗ ΤΟΝ
Ν.4777/2021(Α΄ 25).
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα
Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και στις Σχολές
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις
πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε.
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης).
Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά:
α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα
ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και
γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (Ε.Π). Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή
πρακτικές δοκιμασίες, το σύνολο των μορίων εξάγεται από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές
δοκιμασίες, κατά περίπτωση. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου
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λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι οικείοι
συντελεστές βαρύτητας.
Η επίτευξη α) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και β) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για
τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά
περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις
υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), β) στην παρ. Α΄ του
άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄266), γ) στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68)
και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Εάν o υποψήφιος με το σύνολο των μορίων που επιτυγχάνει, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση
με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
Αρχικά, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το διάστημα της ελάχιστης και
μέγιστης τιμής του συντελεστή α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και
β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών
κατευθύνσεων.
Στη συνέχεια τα ιδρύματα εισαγωγής καθορίζουν α) τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που
έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και β) τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται
εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική
απόφαση.
Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα, τα ιδρύματα εισαγωγής δύνανται να
αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ’ αυτών, οι οποίοι
βρίσκονται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω
υπουργική απόφαση.
Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ
περισσοτέρων, τα ιδρύματα εισαγωγής αποδίδουν έναν (1) συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος επιλογής, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής
που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.
Επισημαίνεται ότι για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα ιδρύματα
εισαγωγής δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
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διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εντός
του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής α) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή και β) της
Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδόθηκαν: α) η αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 (Β΄ 774) υπουργική
απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές 2021) και εφεξής και β) η αριθμ. Φ.251/53234/Α5/135-2021 (Β΄ 1930) υπουργική απόφαση με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών
εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και
Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού.
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
α) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
Η Ε.Β.Ε. της σχολής τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του
συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με την παρ. 3.
β) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:
Η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών
επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την παρ. 3.
γ) Κοινά στοιχεία υπολογισμού α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και
β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών
κατευθύνσεων:
γα) Οι Ε.Β.Ε. που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α΄ και β΄ στρογγυλοποιούνται στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
γβ) Κατά τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α΄ και β΄ δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές
βαρύτητας των μαθημάτων.
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
α) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝ προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα
ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:
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αα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ένα (1)
επιστημονικό πεδίο η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., από τον Μ.Ο.
των M.O. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα (M1, M2, M3, M4) του επιστημονικού πεδίου, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα M1, M2, M3, M4 =
M.O.M1 + M.O.M2 + M.O.M3 + M.O.M4
4
Ε.Β.Ε. Τμήματος = (Μ.Ο. των Μ.Ο. στα M1, M2, M3, M4) x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των
εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 1ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των
εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 2ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των
εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 3ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των
εσπερινών ΓΕ.Λ. στο 4ο μάθημα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

υποψηφίων ημερησίων και
υποψηφίων ημερησίων και
υποψηφίων ημερησίων και
υποψηφίων ημερησίων και

αβ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερα από
ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., από τον
μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
4186/2013.
Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ενός Τμήματος το οποίο είναι προσβάσιμο από το
2ο Ε.Π. και το 3ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο
μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα του 2ου Ε.Π. ή του 3ου Ε.Π., ως εξής:
1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για το 2ο
Ε.Π.:
Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4
4
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά.
2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για το 3ο
Ε.Π.:
Β = M.O. M1’ + M.O. M2’ + M.O. M3’ + M.O. M4’
4
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όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 3ου Ε.Π. στο μάθημα Βιολογία.

ημερησίων και
ημερησίων και
ημερησίων και
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3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α και Β, η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον
συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο Τμήμα. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν
λόγω τμήματος για τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ..
β) Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για την εξαγωγή των Ε.Β.Ε. στις σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ την εξέταση σε ειδικό
μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:
βα) Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις
πρακτικές δοκιμασίες για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών
δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:
βαα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι
προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών
διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών
επιδόσεων των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στο οικείο ειδικό μάθημα ή πρακτικές
δοκιμασίες.
Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο ειδικό μάθημα των
Αγγλικών των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π., εφόσον το συγκεκριμένο Τμήμα
είναι προσβάσιμο μόνο από το 1ο Ε.Π.. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα Αγγλικά
θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος του εν λόγω
τμήματος.
ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των
πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον
μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων που μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον
τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες,
χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία
λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.
Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών του Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών Παν. Πειραιά θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο ειδικό μάθημα
των Αγγλικών των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. καθώς και οι βαθμολογικές
επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των τομέων, από τους οποίους είναι
προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα Αγγλικά θα
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πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Ναυτιλιακών
Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος του εν λόγω
τμήματος.
Άλλο παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο του Τμήματος
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτικής Αττικής θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο
μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου και του 4ου
Ε.Π., καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των
τομέων, από τους οποίους είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των βαθμολογικών
επιδόσεων στο Γραμμικό Σχέδιο θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος που έχει
οριστεί για το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτικής Αττικής. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο του εν λόγω τμήματος. Με αντίστοιχο τρόπο προκύπτει η ΕΒΕ
ειδικού μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο του εν λόγω τμήματος.
βαβ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες
είναι προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα
ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στα ειδικά μαθήματα επιλογής.
ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής
διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των
βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που μπορούν από το
επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς να
διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή
ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.
Για παράδειγμα, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή
Γαλλικών ή Γερμανικών ή Ιταλικών) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών, θα ληφθούν
υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π., καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα, από τον οποίο είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Ακολούθως, για κάθε
ένα από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων
των υποψηφίων. Στη συνέχεια ο μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου εδαφίου θα
πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας που έχει
οριστεί για το τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος της ξένης γλώσσας του εν λόγω τμήματος.
βαγ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι
οποίες είναι προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, εφαρμόζεται μία (1) Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος επιλογής, η οποία
διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των
βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου στα ειδικά μαθήματα επιλογής.
Για παράδειγμα, για την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή
Γερμανικών) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου, θα
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ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα, των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π., εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα είναι προσβάσιμο μόνο από
το 1ο Ε.Π.. Ακολούθως, για κάθε ένα από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος
των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων. Ο μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου
εδαφίου θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος που έχει οριστεί για
το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος επιλογής του εν λόγω τμήματος.
ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, εφαρμόζεται μία (1) Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος
επιλογής, η οποία διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. από τον
μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που
μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην
οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα επιλογής, χωρίς
να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου
(ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από το οποίο προέρχονται.
ββ) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
ββα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι
προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται
ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών
επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου, καθώς και
σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές
επιδόσεις 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 του ν.
4186/2013.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών
μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των
υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, οι οποίοι εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά
μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
4186/2013.
Για παράδειγμα, η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.., το οποίο είναι
προσβάσιμο μόνο από το 1ο ΕΠ., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον
Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (ΜΙ,
Μ2, Μ3, Μ4) του 1ου Ε.Π., καθώς και του ειδικού μαθήματος (Ε1) των Αγγλικών, ως εξής:
Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.M1+M.O.M2+M.O.M3+M.O.M4+Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
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όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Αγγλικά.

ημερησίων και
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ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο
των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και
στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των επιστημονικών πεδίων, στα
οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του συνόλου των
υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
4186/2013.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών
μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των
υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, οι οποίοι εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά
μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
4186/2013.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και τα ειδικά
μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες).
Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Παν. Δυτ.
Αττικής, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 2ο Ε.Π. και το 4ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα
ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών
επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο
Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο του 2ου Ε.Π. ή του 4ου Ε.Π., ως εξής:
1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα
δύο ειδικά μαθήματα για το 2ο Ε.Π..
Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4 + Μ.Ο. Ε1+ Μ.Ο. Ε2
6
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
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«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Φυσική,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Χημεία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,
«Μ.Ο.Ε2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο.
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2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα
δύο ειδικά μαθήματα για το 4ο Ε.Π..
Β = M.O. M1’+M.O. M2’+M.O. M3’+M.O. M4’+ Μ.Ο. Ε1’+ Μ.Ο. Ε2’
6
όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Πληροφορική,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Οικονομία.
«Μ.Ο.Ε1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,
«Μ.Ο.Ε2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο.
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3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (2 ο Ε.Π.) και Β (4Ο Ε.Π.), η οποία και θα
πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
ΠΑΔΑ. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους των ημερήσιων και
εσπερινών ΓΕ.Λ..
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ως προς το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι διαφορετικοί οι Μ.Ο.
των βαθμολογικών επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή α) της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα
ή της Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) της
Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή
πρακτικές δοκιμασίες λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του συνόλου των
υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να
διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στο οικείο
ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το
επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ΕΠΑ.Λ.) από το οποίο προέρχονται.
Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες των
υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο παρουσιάζει τον
μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων συνολικά στα
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πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό
μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες).

βββ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση

σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες
είναι προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται
ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών
επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στο ειδικό μάθημα
επιλογής.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα 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 του ν. 4186/2013.
Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά
μαθήματα επιλογής, των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας ΑΠΘ, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 1ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια
και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή Γαλλικά ή
Γερμανικά ή Ιταλικά) του 1ου Ε.Π., ως εξής:
1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων
και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1).
2ο ΒΗΜΑ: Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ., εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος:
Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.M1+M.O.M2+M.O.M3+M.O.M4+Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
5

όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
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«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και
Ιταλικά.

ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο
των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και
στο ειδικό μάθημα επιλογής των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες
σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων
ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων σε
εκείνο το ειδικό μάθημα επιλογής, ο μέσος όρος των οποίων είναι ο μικρότερος ανά επιστημονικό πεδίο,
με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και ένα ειδικό
μάθημα επιλογής).
Για παράδειγμα, για τους υποψηφίους ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Παν. Πειραιά, το οποίο είναι προσβάσιμο από το 1ο Ε.Π. και το 4ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα
ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών
επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή
Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) του 1ου Ε.Π. και του 4ου Ε.Π., ως εξής:
1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων
και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1).
2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο
ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για το 1ο Ε.Π..
Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4 + Μ.Ο. Ε1
5
όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
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«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και
Ιταλικά.
3ο ΒΗΜΑ: Κατόπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1’).
4ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο
ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για το 4ο Ε.Π..
Β = M.O. M1’ + M.O. M2’ + M.O. M3’ + M.O. M4’ + Μ.Ο. Ε1’
5
όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Μαθηματικά,
«Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Πληροφορική,
«Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στο μάθημα Οικονομία,.
«Μ.Ο.Ε1’» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και
Ιταλικά.
5ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (1ο Ε.Π.) και Β (4Ο Ε.Π.), η οποία και θα
πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Παν. Πειραιά. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους
ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ..

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής είναι πιθανόν να διαφοροποιείται το ειδικό μάθημα επιλογής (και
συναφώς οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων), το οποίο διαμορφώνει την Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος επιλογής, από το ειδικό μάθημα επιλογής, το οποίο συνδιαμορφώνει την Ε.Β.Ε. της οικείας
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Όπως σημειώθηκε ήδη, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων
στα ειδικά μαθήματα επιλογής του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό
πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στα οικεία ειδικά μαθήματα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται
οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ΕΠΑ.Λ.) από
το οποίο προέρχονται. Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ενός
επιστημονικού πεδίου σε ένα (1) από τα ειδικά μαθήματα επιλογής. Ενδέχεται, δε, αυτό να είναι
διαφορετικό από το ειδικό μάθημα, το οποίο αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος επιλογής της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μάθημα επιλογής των υποψηφίων του
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επιστημονικού πεδίου, το οποίο παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των
βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου και ένα ειδικό μάθημα επιλογής).
ββγ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
σε δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι
οποίες είναι προσβάσιμες από:
i) ένα (1) επιστημονικό πεδίο, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται
από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στα δύο (2) ειδικά μαθήματα επιλογής.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις 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 του ν. 4186/2013.
Ως προς τα ειδικά μαθήματα επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι δύο (2) μικρότεροι μέσοι όροι των
βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου, με
την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
Για παράδειγμα, η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου
Πανεπιστημίου, το οποίο ανήκει στο 1ο Ε.Π., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ.
από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στα δύο (2) ειδικά μαθήματα επιλογής από Αγγλικά, Γαλλικά ή
Γερμανικά του 1ου ΕΠ, ως εξής:
1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων
και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά και
Γερμανικά και στη συνέχεια επιλέγονται εξ αυτών οι δύο μικρότερες τιμές (Μ.Ο.Ε1) και (Μ.Ο.Ε2).
2ο ΒΗΜΑ: Για την εξαγωγή της ΕΒΕ του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας για τους
υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ., εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος:
Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.M1+M.O.M2+M.O.M3+M.O.M4+Μ.Ο.Ε1+Μ.Ο.Ε2 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
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όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
«Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά,
«Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Ιστορία,
«Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στο μάθημα Κοινωνιολογία,
«Μ.Ο.Ε1» και «Μ.Ο.Ε2» είναι οι δύο μικρότεροι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου Ε.Π. στα ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά και
Γερμανικά.
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ii) περισσότερα από ένα (1) επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο
των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και
στα δύο (2) ειδικά μαθήματα επιλογής των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσεται η οικεία σχολή,
τμήμα ή εισαγωγή κατεύθυνση.
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων
ανά επιστημονικό πεδίο, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
Ως προς τα ειδικά μαθήματα επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι δύο (2) μικρότεροι μέσοι όροι των
βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο με
την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και τα δύο
ειδικά μαθήματα επιλογής).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ως προς τα ειδικά μαθήματα επιλογής είναι πιθανόν το ειδικό μάθημα επιλογής, το οποίο διαμορφώνει
την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, να μην συνδιαμορφώνει την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης ή ακόμη και στην περίπτωση που την συνδιαμορφώνει να παρουσιάζει
διαφορετικό μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης. Όπως σημειώθηκε ήδη, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων
στα ειδικά μαθήματα επιλογής του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό
πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στα οικεία ειδικά μαθήματα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται
οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ΕΠΑ.Λ.) από
το οποίο προέρχονται. Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων σε δύο (2) ειδικά
μαθήματα επιλογής των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου, ήτοι του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά
στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (τα τέσσερα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και δύο
ειδικά μαθήματα επιλογής).

4. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
α) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
αα) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες:
ααα) δεν προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες ή
14

ααβ) προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές
δοκιμασίες:
Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε., συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των
μαθημάτων.
αβ) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων
μεταξύ περισσοτέρων:
Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε., συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των
μαθημάτων. Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα
επιλογής από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται η Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο της βαθμολογικής επίδοσης του
υποψηφίου στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά
μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν
του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του
επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα επιλογής, στα οποία
εξετάστηκε.
β) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση:
βα) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για τις σχολές, τμήματα ή
εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα
ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:
Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. για κάθε ειδικό μάθημα ή της Ε.Β.Ε. των πρακτικών
δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. με την βαθμολογική
επίδοση του υποψηφίου ανά ειδικό μάθημα, καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών
δοκιμασιών.
ββ) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής για τις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα
επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων:
Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. με την βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο ειδικό
μάθημα επιλογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος. Εάν ο
υποψήφιος εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα επιλογής από εκείνο, του οποίου ο μέσος όρος
βαθμολογικής επίδοσης αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, η
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ανωτέρω Ε.Β.Ε. συγκρίνεται με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα επιλογής,
στο οποίο εξετάστηκε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα
ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος επιλογής, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση στα ειδικά
μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
βγ) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος για τις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η
εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε δύο (2) ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των
υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων:
Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. με τις βαθμολογικές επιδόσεις του υποψηφίου στα δύο (2)
ειδικά μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκε. Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε
περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση των βαθμολογικών του επιδόσεων
με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι υψηλότερες βαθμολογικές του
επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
γ) Προτεραιότητα κατά τον έλεγχο επίτευξης των Ε.Β.Ε. των περ. α΄ και β΄:
Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η
εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές
δοκιμασίες, εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες της
οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής,
τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
Για ευκολία χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες Ε.Β.Ε.=Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Μ.Ο.= Μέσος Όρος,
Ε.Μ.= ειδικό μάθημα, Π.Δ.= πρακτικές δοκιμασίες (τα 3 αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ), Ε.Π.= επιστημονικό
πεδίο.
1. Για τμήμα χωρίς ειδικό μάθημα:
Αρχικά υπολογίζεται ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε ένα από τα τέσσερα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο ανήκει το τμήμα. Στη
συνέχεια υπολογίζεται ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των τεσσάρων(4 ) μαθημάτων του συγκεκριμένου Ε.Π..
Συγκεκριμένα, έστω ότι ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των 4 μαθημάτων είναι ο βαθμός 10 και έχει οριστεί ως
συντελεστής Ε.Β.Ε. το «0,8» άρα η Ε.Β.Ε. του τμήματος είναι 10Χ0,8=8.
Όποιος συγκεντρώσει στα 4 μαθήματα που έχει εξεταστεί Μ.Ο. από 8 και πάνω, μπορεί να είναι
υποψήφιος για αυτό το τμήμα.
Αν το τμήμα αυτό εντάσσεται σε περισσότερα επιστημονικά πεδία, τότε για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε.
του τμήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογιών των
επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσεται το συγκεκριμένο τμήμα, κάτι που είναι ευνοϊκό για τους
υποψηφίους.
Συγκεκριμένα, αν ένα τμήμα ανήκει σε 4 επιστημονικά πεδία και ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογιών για
κάθε ένα είναι: Πρώτο (1ο) Ε.Π.: 8, Δεύτερο (2ο ) Ε.Π.: 9, Τρίτο (3ο) Ε.Π.: 9,5 και Τέταρτο (4ο) Ε.Π.: 10,
στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του συγκεκριμένου τμήματος λαμβάνεται υπόψη ο
Μ.Ο. των Μ.Ο. του 1ου Ε.Π. και αυτός στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.
του τμήματος.
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2. Για τμήμα, η εισαγωγή στο οποίο απαιτεί την εξέταση σε 1 Ειδικό Μάθημα:
θα υπολογιστεί πρώτα η Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. και μετά η Ε.Β.Ε. του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη 5
μαθήματα, δηλαδή τα 4 μαθήματα του Ε.Π. καθώς και το 1 Ε.Μ..
Έστω ότι ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο Ε.Μ. είναι ο βαθμός 12 και έχει
οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. το 1. Άρα η Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. είναι 12Χ1=12. Για να είναι κάποιος
υποψήφιος για το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να έχει βαθμό στο Ε.Μ. από 12 και πάνω.
ΠΡΟΣΟΧΗ εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
υπολογιστούν 5 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα τέσσερα (4) μαθήματα του Ε.Π. και ο βαθμός στο
συγκεκριμένο Ε.Μ. που απαιτείται για αυτό το τμήμα.
Αν για αυτό το τμήμα ο υποψήφιος μπορούσε να επιλέξει 1 Ε.Μ. από περισσότερα Ε.Μ., τότε για τον
υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος Μ.Ο. των βαθμών σε όλα τα
εξετασθέντα για το τμήμα Ε.Μ., κάτι που είναι ευνοϊκό για τους υποψηφίους.
Συγκεκριμένα, αν το τμήμα απαιτεί την επιλογή ενός ειδικού μαθήματος από τα 4 ειδικά μαθήματα
(Αγγλικά , Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) τότε για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. λαμβάνεται υπόψη ο
μικρότερος Μ.Ο .των βαθμολογιών στα τέσσερα αυτά Ε.Μ..
3. Για τμήμα, η εισαγωγή στο οποίο απαιτεί την εξέταση σε 2 Ειδικά Μαθήματα (ΕΜα και ΕΜβ):
Αρχικά θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. για το κάθε Ε.Μ. χωριστά. Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. του
τμήματος, συνυπολογίζοντας 6 μαθήματα δηλαδή τα 4 Μαθήματα του Ε.Π. καθώς και τα 2 Ε.Μ..
Α. Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στο ΕΜα είναι ο βαθμός 12 και έχει οριστεί ως συντελεστής
Ε.Β.Ε. του ΕΜα το «1». Άρα η Ε.Β.Ε. του ΕΜα είναι 12Χ1=12. Όποιος έχει βαθμό στο ΕΜα από 12 και
πάνω, μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα.
Β. Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στο ΕΜβ είναι ο βαθμός 11 και έχει οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε.
του ΕΜβ το «0,9» . Άρα η ΕΒΕ του ΕΜβ είναι 11Χ0,9=9,9.
Για να είναι κάποιος υποψήφιος στο συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να έχει βαθμό στο ΕΜα από 12 και
πάνω και επίσης στο ΕΜβ από 9,9 και πάνω.
Επομένως στην περίπτωση που απαιτούνται 2ΕΜ (ΕΜα και ΕΜβ) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
επιτύχει την Ε.Β.Ε. και των δύο Ε.Μ..
ΠΡΟΣΟΧΗ εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. των Ε.Μ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
συνυπολογιστούν 6 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα 4 μαθήματα του Ε.Π. και οι βαθμοί στα 2
συγκεκριμένα Ε.Μ. που απαιτούνται για αυτό το τμήμα.
4. Για τα ΤΕΦΑΑ, η εισαγωγή στα οποία απαιτεί την εξέταση σε Πρακτικές Δοκιμασίες:
Αρχικά θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. και μετά η Ε.Β.Ε. του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους
βαθμούς των 4 μαθημάτων του Ε.Π. καθώς και τον βαθμό των Π.Δ..
Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στις Π.Δ. είναι ο βαθμός 9 και έχει οριστεί ως συντελεστής Ε.Β.Ε.
των Π.Δ. το « 0,9», άρα η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. είναι 9Χ0,9= 8,1. Όποιος έχει βαθμό στις Π.Δ. από 8,1 και πάνω,
μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα. Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός των Π.Δ. υπολογίζεται από
τον Μ.Ο. των επιδόσεων στα 3 αγωνίσματα.
Προσοχή εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. των Π.Δ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
υπολογιστούν 5 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα 4 μαθήματα του Ε.Π. και ο βαθμός στις Π.Δ..
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
α) Υπολογισμός των μορίων εισαγωγής των υποψηφίων που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού τους πεδίου:
Ο συνολικός αριθμός των μορίων των υποψηφίων προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση στα
τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας.
β) Υπολογισμός των μορίων εισαγωγής των υποψηφίων που εξετάζονται στα τέσσερα (4)
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού τους πεδίου και σε ειδικό μάθημα ή ειδικά
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142):
Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων προστίθεται στον αριθμό των
μορίων που προκύπτουν από τη βαθμολογική επίδοση στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας ο αριθμός μορίων που προκύπτει από το γινόμενο
του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, οι συντελεστές βαρύτητας
μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο, έχουν καθοριστεί με την αριθμ.
Φ.251/112720/Α5/2020 (Β’ 3821) Υ.Α. και οι συντελεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών
δοκιμασιών με το άρθρο 2 της αριθμ.Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) ΥΑ. Οι συντελεστές βαρύτητας
μαθημάτων αφορούν μόνο στον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι στον καθορισμό των ΕΒΕ.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1ης ΦΑΣΗΣ.
Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) 1ης Φάσης από τους υποψηφίους των ημερήσιων
και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γίνεται μετά από την ολοκλήρωση
των πανελλαδικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 η
υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης μπορεί να εκκινήσει πριν από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων.
Στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης οι υποψήφιοι δηλώνουν καθορισμένο αριθμό σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο
αριθμός των δηλώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος
2020-2021 δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων που μπορούν να δηλωθούν.
Προϋπόθεση δήλωσης στο Μ.Δ. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων είναι οι
υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια
περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2ης ΦΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις
δηλωθείσες επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης μπορούν να συμπληρώσουν εκ
νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης). Στο μηχανογραφικό
δελτίο δεύτερης φάσης είναι δυνατόν να δηλωθούν, χωρίς περιορισμό επιλογών, σχολές, τμήματα ή
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εισαγωγικές κατευθύνσεις του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι, εφόσον
επιτυγχάνουν την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών
δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση
και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι
διεκδικούν τις θέσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν
κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής
μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι
υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.).
Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης εκκινεί από το σχολικό έτος 2021-2022.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.
Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, κατά την περίοδο υποβολής του
μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από
τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν
θέση καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου
σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το
παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.
Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας,
καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής του
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις
καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με τη διαδικασία υποβολής
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης
καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των
Ι.Ε.Κ..
Οι θέσεις καταρτιζόμενων που διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή του παράλληλου
μηχανογραφικού δελτίου και παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διατίθενται
προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Συνημμένα: 1. Η αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 (Β΄ 774) ΥΑ
2.Η αριθμ. Φ.251/53234/Α5/13-5-2021 (Β΄ 1930) ΥΑ
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο κ. Υπουργού
1) Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Συρίγου
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
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3)
4)
5)
6)
7)

Γραφείο Γ.Γ. Α.Β.Ε.Ε.Α.
Γραφείο Γ.Γ. Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήματα Α’ και Β΄
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.

2

Όροι και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής
Σχολικών Γευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/22973/Α5
(1)
Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του
συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως
προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και
εφεξής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 και της περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου
4Β του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
(Α’ 25),
β) της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/
2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και
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ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/97/19556/Β1/19-02-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Τον ορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως
προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ως
ακολούθως:
Άρθρο μόνο
1. Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι
τιμές 0,80 (μηδέν κόμμα ογδόντα) και 1,20 (ένα κόμμα
είκοσι) αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να
οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος
βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης
και μέγιστης τιμής.
2. Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 (μηδέν κόμμα εβδομήντα) και 1,10 (ένα κόμμα
δέκα) αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να
οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος
βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης
και μέγιστης τιμής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Αριθμ. Δ14/9110/167
(2)
Όροι και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής
Σχολικών Γευμάτων.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4756/2020
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και
διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).
β) Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 216
επόμενα.
γ) Του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
δ) Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί μετονομασίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
ζ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
η) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
θ) Του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109).
ι) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50
του ν. 4554/2018 (Α’ 130).
ια) Της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
ιβ) Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
ιγ) Της υπό στοιχεία Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018
υπουργικής απόφασης «Ανάθεση της διαχείρισης του
προγράμματος με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”
στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» (Β’ 1299).
ιδ) Της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/
08-10-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των
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ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ
και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως
ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. οικ. 8783/445/25-2-2021 εισηγητική
έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής
1. Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του
ν. 4455/2017 (Α’ 22), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
77 του ν. 4576/2020 (Α’ 235), οι οποίες καθορίζονται κατ’
έτος με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου
77 του ν. 4576/2020, συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή
Παραλαβής των υπηρεσιών των αναδόχων των οικείων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
2. Σκοπός των επιτροπών παραλαβής του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» είναι α) ο ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και η παραλαβή των σχολικών γευμάτων και
υπηρεσιών των αναδόχων του Προγράμματος αυτού και
β) η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κ.λπ.), μέσω του Συντονιστή
του άρθρου 6 και της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και Διοίκησης των συμβάσεων του Προγράμματος που
συγκροτείται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα προς τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’ 147),
καθώς και στην αρχή που εκτελεί τις συμβάσεις του
Προγράμματος.
3. Ως περίοδος λειτουργίας των Επιτροπών της παρ. 1
ορίζεται η περίοδος εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, διά των οποίων υλοποιείται το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».
Άρθρο 2
Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής
1. Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας που
συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συγκροτείται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται κάθε συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα σχολική μονάδα. Στην πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται υποχρεωτικά
η ιδιότητα κάθε προτεινόμενου μέλους, η διεύθυνση
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αριθμός τηλεφώνου
της υπηρεσίας που υπηρετεί και ο αριθμός του κινητού
του τηλεφώνου.
2. Οι προτάσεις της παρ. 1 διαβιβάζονται στην οικεία
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία συντάσσει σχέδιο απόφασης της παρ. 1, ενσωματώνοντας σε
αυτό όλες τις προτάσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται
στην κατά τόπο αρμοδιότητά της. Το σχέδιο απόφασης
του προηγούμενου εδαφίου προωθείται στην Γενική
Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μαζί με την πρόταση κάθε Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζει την συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών Παραλαβής με βάση τις
υποβληθείσες προτάσεις, εκδίδοντας μια απόφαση για
κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συντάσσεται σχέδιο απόφασης για την έγκριση των αποφάσεων
της παρ. 3, στο οποίο ενσωματώνεται το σύνολο των
αποφάσεων αυτών. Το σχέδιο αυτό διαβιβάζεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ, το οποίο με μία απόφασή του εγκρίνει τις αποφάσεις της παρ. 3.
Άρθρο 3
Σύνθεση των Επιτροπών Παραλαβής
1. Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Παραλαβής της παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζονται
εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής
μονάδας.
2. Αν οι υπηρετούντες στην σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους για
τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η σύνθεσή
της συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους
που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι υπηρετούντες
στην οικεία σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί ορίζονται
υποχρεωτικά ως τακτικά μέλη της Επιτροπής. Ο ορισθείς
ως μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής δεν δύναται να ορισθεί παράλληλα ως
μέλος έτερης αντίστοιχης Επιτροπής.
3. Αν κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δεν καταστεί
δυνατόν να συμπληρωθεί η σύνθεση της Επιτροπής, ο
Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης υποβάλλει αίτημα προς τον οικείο Πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή
οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για τον ορισμό υπαλλήλων
των υπηρεσιών τους, με τους οποίους θα συμπληρωθεί
η σύνθεση της Επιτροπής. Ο ορισμός υπαλλήλων, ως
μελών της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επέχει θέση σύμφωνης
γνώμης προς τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Άρθρο 4
Κοινοποίηση πράξεων
1. Η εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΠΕΚΑ της παρ. 4 του άρθρου 2 κοινοποιείται, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Γενικό Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος την προωθεί, ομοίως μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μαζί με την απόφαση της παρ. 3, που αφορά
κάθε μία από τις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοινοποιεί,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις κοινοποιηθείσες
προς αυτήν αποφάσεις, σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις αποφάσεις
που της κοινοποιηθήκαν σύμφωνα με την παρ. 1, στον
Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο
Πρόγραμμα, ο οποίος τις κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σε κάθε μέλος της συγκροτηθείσας Επιτροπής. Τις ίδιες αποφάσεις κοινοποιεί κάθε Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στον Συντονιστή του άρθρου 6.
Άρθρο 5
Έργο και καθήκοντα Επιτροπών Παραλαβής
1. Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας
παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, μεριμνώντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό
έλεγχό τους, σύμφωνα προς τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, τις
τεχνικές απαιτήσεις της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
του παρόχου των σχολικών γευμάτων.
2. Για την διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών
Παραλαβής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει τις αναγκαίες
λεπτομέρειες των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης
και τις κατευθύνσεις για την διασφάλιση της ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.
Άρθρο 6
Ορισμός και καθήκοντα Συντονιστών
1. Για την παρακολούθηση και διοίκηση του Προγράμματος ορίζεται/ονται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι ως Συντονιστής/ές
του Προγράμματος. Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να ορίσει τόσους
Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και
αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων
που συμμετέχουν σε αυτό. Η σχετική απόφαση ορισμού
Συντονιστή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή με τα
στοιχεία επικοινωνίας του.
2. Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην
υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
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Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα: α) καταγράφει/ουν τις
Σχολικές Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του/
τους, με αναφορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και
στοιχεία επικοινωνίας των μελών των Τριμελών Επιτροπών και τον ακριβή αριθμό μαθητών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα, β) παρακολουθεί/ούν την καθημερινή ροή του προγράμματος, καταγράφει/ουν θέματα
και προβλήματα που προκύπτουν και ενημερώνει/ουν
αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία, γ) ενημερώνει/ουν για τυχόν αλλαγή
του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,
δ) ενημερώνει/ουν για τις ημέρες που τα σχολεία αρμοδιότητάς του/τους δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές
εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές,
εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και
να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση
του προγράμματος, ε) κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε
επόμενου μήνα ελέγχει/ουν τα πρακτικά παραλαβής
που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Παραλαβής των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του/τους, καθώς και
τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ.). Μετά
τον έλεγχο διαβιβάζει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του
ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου
μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ.…) του προηγούμενου
μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδι-
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ότητάς του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλλα (excel), στα οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός
σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα
από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας,
ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, θα αναγράφονται
οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με
τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται το πρώτον για την
εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά
το διδακτικό έτος 2021-2022. Κατά το τρέχον διδακτικό
έτος 2020-2021, η παραλαβή των σχολικών γευμάτων
του Προγράμματος διενεργείται από τις ήδη συγκροτηθείσες προς τούτο Επιτροπές Παραλαβής, η θητεία
των οποίων παρατείνεται ως το τέλος του ανωτέρω διδακτικού έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/53234/Α5
Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των
υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις
Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 5, 6 και της περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,
γ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/
2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,
δ) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,
ε) του π.δ. 83/2019 (Α’ 121),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
ζ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Ορισμός της ελάχιστης και
μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθ-
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μια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και
εφεξής» (Β’ 774),
η) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Καθορισμός του συντελεστή
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων
στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των
Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις
σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και
Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού» (Β’ 1261),
θ) της υπό στοιχεία Φ.251/24624/A5/2-3-2021 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Καθορισμός του συντελεστή της
Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
καθώς και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 20212022».
2. Το υπ’ αρ. 27/12-3-2021 πρακτικό του Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Αθήνας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το υπό στοιχεία
Φ1Α/159/16-3-2021 έγγραφο.
3. Το υπ’ αρ. 6/29-3-2021 απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, το οποίο μας
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 281/30-3-2021 έγγραφο.
4. Την από 19/3/2021 συνεδρία του Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Βελλάς Ιωαννίνων, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’
αρ. 430/22-3-2021 έγγραφο.
5. Την απόφαση της 8/26-3-2021 συνεδρίασης του
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Πατριαρχικής Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αρ. 1083/26-3- 2021 έγγραφο.
6. Την απόφαση του από 19-3-2021 Πρακτικού της συνεδρίασης της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών.
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7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 12/26-3-2021 πράξης συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ.
8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 582/30-3-2021 συνεδρίας
της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2896/31-3-2021
έγγραφο.
9. Τις υπ’ αρ. 10/26-3-2021 και 11/31-3-2021 συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν με
το υπό στοιχεία ΔΦ 19/3762/31-3-2021 έγγραφο.
10. Την υπ’ αρ. 2/46/18-3-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΔΑΘ/37560/2847/22-3-2021 έγγραφο.
11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 23/30-3-2021 συνεδρίας
της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’
αρ. 19077/31-3-2021 έγγραφο.
12. Την απόφαση της υπ’ αρ. 51/18-3-2021 πράξης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό
στοιχεία 1081/Φ.120/30-3-2021 έγγραφο.
13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 3/29-3-2021 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 13389/30-3-2021
έγγραφο.
14. Την απόφαση της υπ’ αρ. 23/26-6-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία
μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΣΦΜ1/1366/
29-3-2021 έγγραφο.
15. Την απόφαση της υπ’ αρ. 12/26-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αρ.
1178/26-3-2021 έγγραφο.
16. Την απόφαση της υπ’ αρ. 32/12-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 4537/17-3-2021 έγγραφο.
17. Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/18-3-2021 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η
οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αρ. 27488/1-4-2021
έγγραφο.
18. Την απόφαση της υπ’ αρ. 135/10-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3510/
11-3-2021 έγγραφο.
19. Την απόφαση της υπ’ αρ. 249/26-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 5306/21/
ΓΠ/30-3-2021 έγγραφο.
20. Την απόφαση της υπ’ αρ. 1104/30-3-2021 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 14077/31-3-2021
έγγραφο.

Τεύχος B’ 1930/13.05.2021

21. Την απόφαση της υπ’ αρ. 457/29-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
22. Την απόφαση της υπ’ αρ. 16/22-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2515/30-3-2021
έγγραφο.
23. Τις αποφάσεις των υπ’ αρ. 12/18-3-2021 και 13/
30-3-2021 συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τα οποία μας διαβιβάστηκαν με το υπ’ αρ.
20211611/31-3-2021 έγγραφο.
24. Την υπ’ αρ. 12/26-3-2021 απόφαση της υπ’ αρ.
189/26-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
25. Την απόφαση της υπ’ αρ. 14/30-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, η
οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αρ. 9275/31-3-2021
έγγραφο.
26. Την απόφαση της υπ’ αρ. 553/31-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2964/31-3-2021 έγγραφο.
27. Την απόφαση της υπ’ αρ. 422/31-3-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η
οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 92722/31-3-2021
έγγραφο.
28. Το υπ’ αρ. 40414/Ζ1/08-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του
ΥΠΑΙΘ.
29. Το υπό στοιχεία Φ.337/3/329474/16-4-2021 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
30. Την υπό στοιχεία Φ253.1/53195/Α5/13-5-2021
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αριθμού
εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό. έτος 2021-2022»
(Β’ 1929).
31. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/238/43812/Β1/16-4-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό και τη συγκέντρωση στην παρούσα
απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων,
καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,
στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων,
καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, ως
ακολούθως:
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[

0227

\`X<Xa< " XX\`Wa< 1:<"a< ([=EEPX<"1)

1,05

[

0233

`:"=X<a< 1:<"a< ([=EEPX<"1)

1,00

[

0279

F"XPX\"E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0133

\PP"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0137

\=`<"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0285

\=aPX\"E ([=EEPX<"1)

0,82

[

0273

\=aX<"E ([=EEPX<"1)

1,10

[

0275

EXPX\"E " WNE"XN =`"FPPX<XE ([=EEPX<"1)

1,00

[

0147

1XE"X\`W"E " =Ea< ]"1E ="X"<a<"E
([=EEPX<"1)

0,90

[

0403

="E11E WNE"1E \a\1E " [P1"EXN ([=EEPX<"1)

1,00

[

0402

="E11E WNE"1E \a\1E " [P1"EXN (E=``=E)

0,80

[

0134

="E1a< `XE:XP"1E \a\1E " ="=NE1E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0219

1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
([=EEPX<"1)

1,20

[

0168

[=`XN ([=EEPX<"1)

0,80

[

0103

[=XPX\"E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0780

[=XPX\"E ([=EEPX<"1) - XNEXNP<"a< EXNa<

0,80

[

0297

"`"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0112

"EX`"E " `:"XPX\"E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0139

"P"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0163

"<1X\`WXN ([=EEPX<"1)

1,00

[

0107

X"<a<"1E [=XPX\"E " :`"E"<"XN XP""EXN
([=EEPX<"1)

0,80

[

0307

1<"`"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0245

[1"a< ([=EEPX<"1)

1,20

[

0363

1:<"a< :a`Xc"E " <Nc1E ([=EEPX<"1)

0,88

[

0211

1:<XPX\a< 1:<"a< ([=EEPX<"1)

1,20

[

0406

XNE"a< EXNa< ([=EEPX<"1)

0,90

[

0119

<X"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0305

XX<"`"1E ([=EEPX<"1)

1,00

[

0311

X"X<X"a< ="E1a< ([=EEPX<"1)

1,20

[

0140

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0338

P1`XWX`"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0357

XP""a< ="E1a< ([=EEPX<"1)

0,80

[

0203

XP""a< 1:<"a< ([=EEPX<"1)

0,80

[

0291

W`=N"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0111

W"PXPX\"E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0120

W"PXEXW"E " "\a\"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0255

WNE"1E ([=EEPX<"1)

1,20

[

0265

:1="E ([=EEPX<"1)

0,80

[

0237

:1"a< 1:<"a< ([=EEPX<"1)

1,20

[

0172

bN:XPX\"E ([=EEPX<"1)

1,20
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1:<"a<
="=N"a< 1P=`XPX\a< 1:<"a< " ="=N"a<
1P=`X<"a< 1:<"a<- ="=N"a< 1P=`X<"a<
1:<"a<

22359

0,85
0,80

E"=

0497

E"=

0507

E"=

0477

="=N"a< 1:<XPX\a< 1:<"a<

0,85

E"=

0776

="=N"a< XP""a< 1:<"a<

0,85

\=aX<"X <.

0326

\`X"1E X"X<X"E " <Nc1E ([1<)

1,20

\=aX<"X <.

0327

c"XX"1E1E WNE"a< X`a< " \=a`\"1E 1:<"1E ([1<)

1,04

\=aX<"X <.

0325

F"X=:<XPX\"E ([1<)

1,01

\=aX<"X <.

1061

EXPX\"E " ":="`"E1E WNE"XN =`"FPPX<XE (`=<1E")

0,80

\=aX<"X <.

1063

"X"1E1E \=a`\"a< =":="`1E=a< " ENE1a<
=WX"EXN ([1F)

0,80

\=aX<"X <.

0324

="E11E ]a"1E `\a\1E ([1<)

1,00

\=aX<"X <.

0328

="E11E `XW"a< " "`XW1E XN <[`aXN ([1<)

1,20

\=aX<"X <.

0323

="E11E WN"1E `\a\1E ([1<)

1,00

\=aX<"X <.

1064

=`"W=`="1E " X"X<X"1E <Nc1E (W"EE)

0,80

"..=.

1633

\`X"1E F"X=:<XPX\"E " X"<XPX\"E (`)

0,80

\a\1E " W`X<"E E1< `a"1 ""1 1P""
([=EEPX<"1)
F"FP"X[1X<X"E, `:="X<X"E " ENE1a<
P1`XWX`1E1E ([=EEPX<"1)

0,80

0,80

"..=.

1610

"..=.

1609

"..=.

1615

F"Xd`"a< ="E1a< ([=EEPX<"1)

1,20

"..=.

1634

\=aX<"E ([=EEPX<"1)

0,90

"..=.

1632

EXPX\"E " WNE"XN =`"FPPX<XE (`)

0,80

"..=.

1627

1"XN`\"XN E:="EXN " =<NE1E ("P"E)

0,80

"..=.

1603

"X"1E1E =WX"E"1E PNE"E (=`"<1)

0,80

"..=.

1605

"X"1E1E X`\<"Ea<, `="<\ " XN`"EXN
([=EEPX<"1)

1,10

"..=.

1607

"X"1"1E ="E11E " =:<XPX\"E (FP)

0,80

"..=.

1635

="E11E " =:<XPX\"E `XW"a< ([=EEPX<"1)

1,00

"..=.

1613

="E1a< "`XW1E " ""XPX\"E ([=EEPX<"1)

1,20

"..=.

1626

=Ea=`"1E `:"=X<"1E (E=``=E)

0,80

"..=.

1606

PX\"E"1E " P1`XWX`"a< ENE1a< ([=EEPX<"1)

1,10

"..=.

1604

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E (FP)

0,80

"..=.

1614

"=N"1E ([=EEPX<"1)

1,00

"..=.

1624

1:<"a< `\a\1E " "X"1E1E ([=EEPX<"1)

1,10

"..=.

1623

1:<"a< =`"FPPX<XE ([=EEPX<"1)

0,80

1:<"a< P1`XWX`"1E " 1P=`X<"a< ENE1a<
([=EEPX<"1)
1:<"a< P1`XWX`"1E, NXPX\"Ea< " 1P="X"<a<"a<
(E=``=E)

0,90

1,20

"..=.

1625

"..=.

1622

"..=.

1620

1:<"a< XX\`W"E " \=aP1`XWX`"1E (E=``=E)

0,80

"..=.

1619

1:<XPX\a< 1:<"a< (E=``=E)

0,80

"..=.

1617

<XE1P=N"1E ("NX=":X)

1,00

"..=.

1618

<XE1P=N"1E ([=EEPX<"1)

1,00

"..=.

1602

X"X<X"a< ="E1a< (E=``=E)

0,80

"..=.

1601

X`\<aE1E " "X"1E1E =":="`1E=a< (E=``=E)

0,80

"..=.

1630

P1`XWX`"1E (FP)

1,10

"..=.

1621

XP""a< 1:<"a< (E=``=E)

0,80

"..=.

1628

WNE"1E (FP)

0,80

"..=.

1616

WNE"X[=`="E ([=EEPX<"1)

0,80

"..=.

1629

:1="E (FP)

1,20

1,00
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0,70

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

22360

Τεύχος B’ 1930/13.05.2021

[

0353

\`X"1E <Nc1E (X`=E")

0,80

[

0234

`:"=X<a< 1:<"a< (c<[1)

1,10

[

0186

[

0212

[

0106

=PP1<"1E W"PXPX\"E (XX1<1)

0,80

[

0404

="E11E WNE"1E \a\1E " [P1"EXN (XX1<1)

0,80

[

0160

[

0223

[

0302

"`"1E (P=c<`XNXP1)

1,20

[

0108

"EX`"E " =[<XPX\"E (XX1<1)

0,80

[

1301

X"<a<"1E =`\E"E (XX1<1)

1,10

[

1302

X"<a<"1E XP""1E (XX1<1)

0,80

[

0224

1:<"a< `\a\1E " "X"1E1E (c<[1)

1,10

[

0476

1:<"a< =`"FPPX<XE (c<[1)

0,80

[

0290

X`"1E F"XPX\"E " \=<="1E (P=c<`XNXP1)

1,20

[

0121

<X"1E (XX1<1)

1,20

[

0097

X"X<X"a< ="E1a< (XX1<1)

1,00

[

0142

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E (P=c<`XNXP1)

0,80

[

0373

XP""1E ="E11E (XX1<1)

0,80

[

0207

XP""a< 1:<"a< (c<[1)

1,10

=

0127

\\P"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([1<)

0,90

=

1001

\`X"1E <TNc1E, \`X"`XW1E " ":="`"E1E WNE"a<
X`a< (b:< =NFX"E)

0,80

=

1002

=`X"E1"1E ="E11E " =:<XPX\"E (b:< =NFX"E)

0,90

=

0277

F"XPX\"E ([1<)

1,20

=

0131

\PP"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([1<)

0,80

=

0135

\=`<"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([1<)

0,80

=

0283

\=aPX\"E " \=a=`"FPPX<XE ([1<)

0,95

=

1004

":="`"E1E P"=<a< " <N"P"E (b:< =NFX"E)

0,95

=

1005

"X"1E1E =":="`1E=a< " X`\<"Ea< ([1<)

1,20

=

0154

="=NE1E " \a\1E E1< `XE:XP"1 1P"" ([1<)

0,80

=

0148

="X"<a<"E " =Ea< ]"1E =<1=`aE1E ([1<)

1,00

=

0401

="E11E WNE"1E \a\1E " [P1"EXN ([1<)

0,80

=

0146

[=`"a< EXNa< ([1<)

0,90

=

0101

[=XPX\"E ([1<)

0,80

=

0295

"`"1E ([1<)

1,20

=

0183

"E<"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([1<)

0,80

=

0110

"EX`"E " `:"XPX\"E ([1<)

1,00

=

0173

"EX`"E " W"PXEXW"E 1E ="E11E ([1<)

1,05

\PaEEE, W"PXPX\"E " XP""EXN `=Nc="<"a< :a`a<
(XX1<1)
EXPX\"E " ":="`"E1E =`"FPPX<XE " WNE"a< X`a<
(X`=E")

="E1a< 1E ="=NE1E E1< `XE:XP"1 1P""
(P=c<`XNXP1)
1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
(c<[1)
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=

0182

"P"1E \PaEEE " W"PXPX\"E ([1<)

0,80

=

0105

X"<a<"1E [=XPX\"E " [`1E="XPX\"E ([1<)

0,80

=

1006

X"<a<"XPX\"E ([1<) - =

1,00

=

0243

[1"a< ([1<)

1,20

=

0408

XNE"a< EXNa< ([1<)

0,90

=

0117

<X"1E ([1<)

1,20

=

0306

<XE1P=N"1E ([1<)

1,20

=

0303

XX<"`"1E ([1<)

1,20

=

0309

X"X<X"a< ="E1a< ([1<)

1,20

=

1007

"\a\"X =N=`XF["E ="=NE1E ([1<)

0,80

=

0128

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E ([1<)

1,20

=

0330

P1`XWX`"1E " 1P="X"<a<"a< ([1<)

1,20

=

0123

XP""1E ="E11E " 1XE"E "X"1E1E ([1<)

1,20

=

0192

`aE"1E \PaEEE " W"PXPX\"E " EPF"a< EXNa< ([1<)
– `aE"1E \PaEEE " W"PXPX\"E

0,90

=

1008

=:<XPX\"a< b1W"1E F"X1:<"E (b:< =NFX"E)

0,85

=

0188

XN`"a< EXNa< " EN\:`X<a< E""a< EXNa<
([1<)

1,00

=

0289

W`=N"1E ([1<)

1,20

=

0109

W"PXPX\"E ([1<)

1,00

=

1010

W"PXEXW"E ([1<)

1,10

=

0253

WNE"1E ([1<)

1,20

=

0263

:1="E ([1<)

1,20

=

1011

b1W"a< =:<a< " "<1X\`WXN (b:< =NFX"E)

0,80

=

0171

bN:XPX\"E ([1<) - =

0,96

=P.=..

1657

\=aX<"E (1`P="X)

0,80

=P.=..

1655

"X"1E1E =":="`1E=a< " XN`"EXN (1`P="X)

0,90

=P.=..

1656

"X"1"1E ="E11E " =:<XPX\"E (\"XE <"XPXE)

0,80

=P.=..

1653

="E1a< "`XW1E " ""XPX\"E (E1=")

0,80

=P.=..

1660

1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
(1`P="X)

0,80

=P.=..

1662

1P=`X<"a< 1:<"a< (:<")

0,80

=P.=..

1652

X"<a<"1E =`\E"E (1`P="X)

1,10

=P.=..

1654

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E (1`P="X)

0,80

=P.=..

1659

1:<XPX\a< 1:<"a< (1`P="X)

0,80

=P.=..

1664

XNE"1E =:<XPX\"E " XNE"1E (`=[N<X)

0,80

=P.=..

1651

<XE1P=N"1E (1`P="X)

0,80

=

0225

\`X<Xa< " XX\`Wa< 1:<"a< ([1<)

1,20

=

0231

`:"=X<a< 1:<"a< ([1<)

1,00

=

0246

=

0217

=

0241

1:<"a< =PP="a< =PPXN`\a< ([1<)

0,80

=

0209

1:<XPX\a< 1:<"a< ([1<)

1,20

=

0229

<N1\a< 1:<XPX\a< 1:<"a< ([1<)

1,20

=

0201

XP""a< 1:<"a< ([1<)

1,20

=

0235

:1"a< 1:<"a< ([1<)

1,20

"X<"X </"X

0342

`:="X<X"E, F"FP"X[1X<X"E " XNE="XPX\"E (=`N`)

0,80

"X<"X </"X

1452

="E11E " =:<XPX\"E `XW"a< (`\XEXP")

0,80

=W`XE=<a< [1"a< " WNE"a< ="E1a<
([1<)
1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
([1<)
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"X<"X </"X

0145

"EX`"E (=`N`)

0,90

"X<"X </"X

0385

c=<a< \PaEEa< =W`E1E " "=`1<="E (=`N`)

1,20

"X<"X </"X

1453

=`"FPPX<XE (]N<[XE)

0,80

"X<"X </"X

0366

P1`XWX`"1E (=`N`)

1,00

"X<"X </"X

0367

=:<a< 1:XN " ="X<E (=`N`)

0,80

"X<"X </"X

1455

XN`"EXN (=`N`)

0,80

"X<"X </"X

1456

b1W"a< =Ea< " ="X"<a<"E (`\XEXP")

0,80

X

0150

"=[<a< " =N`ada< X"X<X"a< EXNa< ([1<)

1,20

X

0240

"X"1"1E ="E11E " =:<XPX\"E ([1<)

1,20

X

0347

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E ([1<)

1,20

X

0314

`="<\ " ="X"<a<"E ([1<)

1,20

X

0312

X"X<X"1E ="E11E ([1<)

1,20

X

0313

X`\<aE1E " "X"1E1E =":="`1E=a< ([1<)

1,20

X

0333

P1`XWX`"1E ([1<)

1,20

X

0329

E"E"1E ([1<)

1,20

<. "\"XN

0310

\=a\`W"E (N"P1<1)

0,80

<. "\"XN

0320

"X"1E1E =":="`1E=a< (:"XE)

0,80

<. "\"XN

0372

="E11E `XW"a< " "`XW1E (P1<XE)

0,80

<. "\"XN

0162

="E1a< 1E `XE:XP"1E \a\1E " ="=N"XN
E:="EXN (`XXE)

0,80

<. "\"XN

0167

X"<a<"1E <[`aXPX\"E " "EX`"E (N"P1<1)

0,80

<. "\"XN

0348

X"<a<"XPX\"E (N"P1<1)

0,80

<. "\"XN

0252

[1"a< (EXE)

0,80

<. "\"XN

0181

=EX\="a< EXNa< (`XXE)

0,80

<. "\"XN

0222

1:<"a< X"X<X"E " "X"1E1E (:"XE)

0,80

<. "\"XN

0344

1:<"a< P1`XWX`"a< " ="X"<a<"a< ENE1a<
(EXE)

0,80

<. "\"XN

0238

1:<"a< E:="E1E `XdX<a< " ENE1a< (EN`XE)

1,00

<. "\"XN

0180

<N"P"E " =":="`1"a< N1`=E"a< (:"XE)

1,00

<. "\"XN

0612

X"X<X"1E " "X"1E1E XN`"EXN (:"XE)

0,80

<. "\"XN

0143

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E (`XXE)

0,80

<. "\"XN

0276

=`"FPPX<XE (N"P1<1)

0,80

<. "\"XN

0354

XP""E"1E =:<XPX\"E " ="X"<a<"E (N"P1<1)

0,80

<. "\"XN

0218

E"E"1E " <PX\"E"a<-:`1XX"X<X"a<
[1"a< (EXE)

0,80

<. "\"XN

1391

a=<X\`W"E " [PEE"a< F"X="E1a< (N"P1<1)

0,80

0673

\a\1E " W`X<"E E1< `a"1 ""1 1P"" ("P"X<)

1,00

0668

`:="X<X"E, F"FP"X[1X<X"E " ENE1a<
P1`XWX`1E1E ("\P=a)

0,90

0678

F"Xd`"a< ="E1a< ("\P=a)

1,00

0674

\`W"E"1E " X"1E ="X"<a<"E ("\P=a)

1,00

0679

1XE"E " X"<X"1E N\="E ("\P=a)

0,90

0669

"X"1E1E =":="`1E=a< ("\P=a)

1,20

<. N.
"1E

0670

"X"1E1E XN`"EXN ("\P=a)

1,00

<. N.
"1E

0684

="E11E " =:<XPX\"E `XW"a< ("\P=a)

1,10

<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
1,10

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
0,80

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
0,70

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
1,00

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
1,00
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0685

="E1a< X"<XN, =PXN " Xa< ("\P=a)

1,00

0680

=`\X[=`="E ("\P=a)

1,20

0675

=Ea=`"1E `:"=X<"1E ("\P=a)

0,90

0387

1P=`XPX\a< " 1P=`X<"a< 1:<"a< ("\P=a)

1,00

0671

X"<a<"1E =`\E"E ("\P=a)

0,80

0672

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E ("\P=a)

1,20

0681

"=N"1E ("\P=a)

1,00

0388

1:<"a< F"Xd`"1E ("\P=a)

0,80

0389

1:<"a< F"X1:<"1E E:="E1E " `\a\1E ("\P=a)

1,00

0390

1:<"a< P1`XWX`"1E " NXPX\"Ea< ("\P=a)

1,20

0391

1:<"a< XX\`W"E " \=aP1`XWX`"1E ("\P=a)

0,80

0392

1:<XPX\a< 1:<"a< ("\P=a)

1,11

0393

<N1\a< 1:<"a< ("\P=a)

0,90

0682

<XE1P=N"1E ("\P=a)

1,00

0394

XP""a< 1:<"a< ("\P=a)

0,93

0676

EN<1`1E1E `:"X1a< " =`\a< =:<1E ("\P=a)

0,80

0683

WNE"X[=`="E ("\P=a)

1,20

0677

WaX\`W"E " X"XXNE"a< =:<a< ("\P=a)

1,00

<. N. .

1552

\=aX<"E (WPa`"<)

0,80

<. N. .

1549

"=[<a< " =N`ada< X"X<X"a< EXNa< (X]<1)

0,80

<. N. .

1544

"X"1"1E ="E11E " =:<XPX\"E (X]<1)

0,80

<. N. .

1551

="X"<a<"E " b1W"a< =Ea< (EX`")

0,96

<. N. .

1558

=`\X[=`="E (XP=d)

0,80

<. N. .

1564

1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
(X]<1)

1,20

<. N. .

1545

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E (X]<1)

0,80

<. N. .

1555

[1"a< (EX`")

0,80

<. N. .

1553

"=N"1E (XP=d)

0,80

<. N. .

1541

1:<"a< X`Na< X`a< (X]<1)

0,80

<. N. .

1542

1:<"a< E:="E1E `XdX<a< " ENE1a< (X]<1)

0,80

<. N. .

0210

1:<XPX\a< 1:<"a< (X]<1)

1,20

<. N. .

1548

X"X<X"a< ="E1a< (EX`")

0,80

<. N. .

1546

X`\<aE1E " "X"1E1E =":="`1E=a< (\`=F=<)

0,80

<. N. .

0334

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E (WPa`"<)

0,80

<. N. .

0341

"\a\"X <1"\a\a< (WPa`"<)

1,00

<. N. .

1543

=`"W=`="1E " "EN<X`"1E <Nc1E (X]<1)

0,80

<. N. .

1554

P1`XWX`"1E (EX`")

0,80

<. N. .

1547

E"E"1E " EWP"E"1E ="E11E (\`=F=<)

0,80

<. N. .

1563

:1"a< 1:<"a< (X]<1)

1,20

<. N. .

1550

bN:XPX\"E (WPa`"<)

1,00

<. [=EEP"E

0236

`:"=X<a< 1:<"a< (FXPXE)

1,00

<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E
<. N.
"1E

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
0,80

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
0,70

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
0,70

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
1,00
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<. [=EEP"E

0284

F"X:1="E " F"X=:<XPX\"E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1422

\=aX<"E - \`X=:<XPX\"E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

0360

\=aX<"E, ":[NXPX\"E " N"<XN =`"FPPX<XE (FXPXE)

0,90

<. [=EEP"E

0274

\=aX<"E, WN"1E `\a\1E " \`X"XN =`"FPPX<XE
(FXPXE)

0,90

<. [=EEP"E

1423

\PaEE"a< " "XP""E"a< EXNa< (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

1424

EXPX\"E, ="E1a< cNPXN " E:="EXN (`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1425

1XE"E " =<""E N\="E (`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1426

""XPX\"E " "`XWXPX\"E (`"P)

0,85

<. [=EEP"E

1427

"X"1E1E =":="`1E=a< (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1428

="E11E ]a"1E `\a\1E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1429

="E11E `XW"a< " "`XW1E (`"E)

0,80

<. [=EEP"E

0405

="E11E WNE"1E \a\1E " [P1"EXN (`"P)

1,00

<. [=EEP"E

0220

1P=`XPX\a< 1:<"a< " 1:<"a< NXPX\"Ea<
(FXPXE)

1,00

<. [=EEP"E

0300

"`"1E (P`"E)

1,20

<. [=EEP"E

0177

"EX`"E, `:"XPX\"E " X"<a<"1E <[`aXPX\"E (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

0308

1<"`"1E (`"E)

1,20

<. [=EEP"E

1430

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1432

[1"a< (P")

0,80

<. [=EEP"E

0228

1:<"a< :a`Xc"E, XP=XX"E " =`"W=`="1E
<Nc1E (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

0332

1:<XPX\a< 1:<"a< (FXPXE)

1,20

<. [=EEP"E

1433

<XE1P=N"1E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

0350

X"X<X"a< ="E1a< (FXPXE)

1,00

<. [=EEP"E

0164

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

0178

"\a\"X =""1E \a\1E (FXPXE)

1,00

<. [=EEP"E

0166

"\a\"X `XE:XP"1E ="=NE1E (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

1434

=`"FPPX<XE (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

0099

P1`XWX`"1E " 1P="X"<a<"a< (P")

0,80

<. [=EEP"E

0369

P1`XWX`"1E = =W`X\=E E1 F"Xd`"1 (P")

0,80

<. [=EEP"E

0208

XP""a< 1:<"a< (FXPXE)

1,00

<. [=EEP"E

1435

XP""EXN " 1"XN`\"a< =Ea< " F"X1:<"a< (FXPXE)

0,80

<. [=EEP"E

1436

ENE1a< =<=`\="E (P`"E)

0,80

<. [=EEP"E

1437

WNE"1E (P")

0,80

<. [=EEP"E

1438

WNE"X[=`="E (P")

1,20

<. [=EEP"E

1439

b1W"a< ENE1a< (P`"E)

0,80

<. "a<<"<a<

1241

\a\1E " W`X<"E E1< `a"1 ""1 1P"" ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0779

`:"=X<a< 1:<"a< ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0280

F"XPX\"a< =W`X\a< " =:<XPX\"a< ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

1242

\=aX<"E (`)

0,80

<. "a<<"<a<

0301

"`"1E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0114

"EX`"E " `:"XPX\"E ("a<<"<)

0,90

<. "a<<"<a<

1244

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E (`=F=])

0,80

<. "a<<"<a<

1245

PX\X[=`="E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0249

[1"a< ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0272

1:<"a< ="E11E NP"a< ("a<<"<)

0,85

<. "a<<"<a<

0340

1:<"a< 1P=`X<"a< NXPX\"Ea< " P1`XWX`"1E
("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

1249

<XE1P=N"1E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0345

X"X<X"a< ="E1a< ("a<<"<)

0,80

E #$$ #39 =.F.=.
2#!2J 2!K !J
0,70

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
0,80
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<. "a<<"<a<

0130

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0156

"\a\"X <1"\a\a< ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

1250

P1`XWX`"1E " 1P="X"<a<"a< (`)

0,80

<. "a<<"<a<

0113

W"PXPX\"E ("a<<"<)

0,85

<. "a<<"<a<

0122

W"PXEXW"E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0259

WNE"1E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

0269

:1="E ("a<<"<)

0,80

<. "a<<"<a<

1251

bN:XPX\"E ("a<<"<)

0,80

<. `11E

0282

F"XPX\"E (1`P="X)

1,00

<. `11E

0200

="E11E " =:<XPX\"E NP"a< (1`P="X)

0,80

<. `11E

0216

="E11E NXPX\"Ea< (1`P="X)

1,20

<. `11E

0304

"`"1E (1`P="X)

1,20

<. `11E

0116

"EX`"E " `:"XPX\"E (`=[N<X)

1,00

<. `11E

0149

X"<a<"XPX\"E (`=[N<X)

0,80

[1"a< KAI =W`XE=<a< [1"a< (1`P="X) =W`XE=<a< [1"a<
[1"a< KAI =W`XE=<a< [1"a< (1`P="X) [1"a<

0,90

<. `11E

0248

<. `11E

0251

<. `11E

0321

X"X<X"a< ="E1a< (`=[N<X)

1,08

<. `11E

0132

"\a\"X 1X"1E ="=NE1E (`=[N<X)

1,00

<. `11E

0158

"\a\"X `XE:XP"1E ="=NE1E (`=[N<X)

1,00

<. `11E

0351

XP""1E ="E11E (`=[N<X)

0,80

<. `11E

0115

W"PXPX\"E (`=[N<X)

0,80

<. `11E

0138

W"PXEXW"a< " X"<a<"a< EXNa< (`=[N<X)

0,80

<. `11E

0261

WNE"1E (1`P="X)

1,20

<. `11E

0270

:1="E (1`P="X)

1,20

<. `11E

0151

bN:XPX\"E (`=[N<X)

1,10

<. =.

0176

FP<"a<, EPF"a< " <XP"a< EXNa< ([=EEPX<"1)

1,20

<. =.

0161

"=[<a< " =N`ada< EXNa< ([=EEPX<"1)

1,20

<. =.

0174

="=N"1E " X"<a<"1E XP""1E ([=EEPX<"1)

1,20

=W`XE=<1E P1`XWX`"1E - ="E11 " =:<XPX\"
NXPX\"Ea< ([=EEPX<"1)
=W`XE=<1E P1`XWX`"1E - P1`XWX`" ENE1
([=EEPX<"1)

0,90

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
1,10

1,20

<. =.

1211

<. =.

1212

<. =.

0337

PX\"E"1E " :`1XX"X<X"1E ([=EEPX<"1)

1,20

<. =.

0317

X"X<X"a< ="E1a< ([=EEPX<"1)

1,20

<. =.

0322

X`\<aE1E " "X"1E1E =":="`1E=a< ([=EEPX<"1)

1,20

<. `a<

0232

`:"=X<a< 1:<"a< (`)

1,20

<. `a<

0281

F"XPX\"E (`)

1,20

<. `a<

0287

\=aPX\"E (`)

0,85

<. `a<

0352

"X"1E1E =":="`1E=a< (`)

1,00

<. `a<

1283

"X"1E1E XN`"EXN (`)

0,90

<. `a<

1282

"X"1"1E ="E11E " =:<XPX\"E (`)

1,02

<. `a<

1278

="E11E " =:<XPX\"E `XW"a< (\`"<"X)

0,82

<. `a<

0288

="E11E a< NP"a< (`)

0,80

<. `a<

1280

="E11E WN"1E `\a\1E (=EXPX\\")

0,80

<. `a<

1286

="E1a< 1E ="=NE1E " X"<a<"1E =`\E"E (`)

1,15

<. `a<

0136

="E1a< 1E ="=NE1E " 1E \a\1E E1< `XE:XP"1
1P"" (`)

0,80

<. `a<

1276

]a"1E `\a\1E, P"="E " NXPP"=`\="a< (=EXPX\\")

0,80

1,20

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2J K4 K;#>
0,90

E #$$ #39 =.F.=.
$!!2 K43K#9
0,80
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<. `a<

0221

1P=`XPX\a< 1:<"a< " =:<XPX\"E NXPX\"Ea<
(`)

1,20

<. `a<

0169

[=`"a< EXNa< (`)

0,89

<. `a<

0299

"`"1E (`)

1,20

<. `a<

1284

"EX`"E - `:"XPX\"E (\`"<"X)

0,80

<. `a<

1274

PX\X[=`="E (`)

1,15

<. `a<

0247

[1"a< (`)

0,90

<. `a<

0215

1:<"a< 1P=`X<"a< NXPX\"Ea< " P1`XWX`"1E
(`)

1,20

<. `a<

1287

1:<"a< =`"FPPX<XE (\`"<"X)

0,82

<. `a<

0213

1:<XPX\a< " =`X<N1\a< 1:<"a< (`)

1,20

<. `a<

1272

<XE1P=N"1E (`)

0,90

<. `a<

0319

X"X<X"a< ="E1a< (`)

1,20

<. `a<

0205

XP""a< 1:<"a< (`)

1,20

<. `a<

0293

W`=N"1E (`)

1,20

<. `a<

0175

W"PXPX\"E (`)

1,00

<. `a<

0102

W"PXEXW"E (`)

0,80

<. `a<

0257

WNE"1E (`)

1,00

<. `a<

1273

WNE"X[=`="E ("\"X)

1,15

<. `a<

0267

:1="E (`)

0,80

<. `a<

0239

:1"a< 1:<"a< (`)

1,20

<. ="`"

0336

F"X1:<"1E "X"1E1E " =:<XPX\"E (="`"E)

1,20

<. ="`"

0355

"=[<a< " =N`ada< EXNa< (="`"E)

1,20

<. ="`"

0157

<N"P"a< EXNa< (="`"E)

1,20

<. ="`"

0315

X"X<X"1E ="E11E (="`"E)

1,20

<. ="`"

0316

X`\<aE1E " "X"1E1E =":="`1E=a< (="`"E)

1,20

<. ="`"

0339

P1`XWX`"1E (="`"E)

1,20

<. ="`"

0318

E"E"1E " EWP"E"1E ="E11E (="`"E)

1,20

<. ="`"

0375

XN`"E"a< EXNa< (="`"E)

1,20

<. ="`"

0155

:`1XX"X<X"1E " `=]"1E "X"1"1E (="`"E)

1,20

<. ="`"

0262

b1W"a< ENE1a< (="`"E)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Μαΐου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02019301305210016*

