
Για την εισαγωγη ́ στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση

λαμβάνονται υπόψη: 

 α) η ανά Σχολή ή τμήμα Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

 β) το σύνολο των μορι ́ων (συντελεστές βαρυ ́τητας)



Παράδειγμα: Η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαι ́α απο ́

τον μέσο ο ́ρο των με ́σων ο ́ρων των 

βαθμολογικών επιδο ́σεων των 

υποψηφι ́ων στα 4 πανελλαδικά

εξεταζο ́μενα μαθήματα ανά

επιστημονικο ́ πεδι ́ο.

 Ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με 

συντελεστή που καθορι ́ζεται απο ́

την κάθε σχολή. 



Παράδειγμα: Ο συντελεστής που ορίζει κάθε 

σχολή βρι ́σκεται εντο ́ς του 

διαστήματος ελάχιστης και 

μεγι ́στης τιμής που ορίζει ο 

Υπουργο ́ς Παιδει ́ας και 

Θρησκευμάτων. (80%-120%)

 Με στρογγυλοποίηση στο 

δευ ́τερο δεκαδικο ́ ψηφι ́ο. 



Σχολε ́ς που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός

επιστημονικά πεδία

 Για τον υπολογισμο ́ της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπο ́ψη ο μικρο ́τερος μέσος ο ́ρος

των μέσων ο ́ρων των βαθμολογικών επιδο ́σεων των υποψηφι ́ων στα 

πανελλαδικά εξεταζο ́μενα μαθήματα των επιστημονικών πεδι ́ων, στα οποι ́α

εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές. 



Σχολε ́ς με ειδικά μαθη ́ματα η ́ πρακτικε ́ς δοκιμασίες

 Ο υποψήφιος πρέπει να επιτυ ́χει σε κάθε ειδικο ́ μάθημα ή στις πρακτικές

δοκιμασι ́ες βαθμολογική επι ́δοση ι ́ση ή μεγαλυ ́τερη με την Ε.Β.Ε. του ειδικου ́

μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών εκτός από την Ε.Β.Ε. που 

διαμορφώνεται από τις επιδο ́σεις των υποψηφι ́ων στα 4 πανελλαδικά

εξεταζο ́μενα μαθήματα ανά επιστημονικο ́ πεδι ́ο.

 Για την Ε.Β.Ε.ειδικού μαθήματος δε διαχωρι ́ζονται οι υποψήφιοι με βάση το 

επιστημονικο ́ τους πεδι ́ο ή την κατηγορι ́α λυκει ́ου. 



Σχολε ́ς με ειδικά μαθη ́ματα με δυνατότητα επιλογής 

 Για τον υπολογισμο ́ της Ε.Β.Ε. αξιοποιει ́ται ο μικρο ́τερος μέσος ο ́ρος των 

βαθμολογικών επιδο ́σεων των υποψηφι ́ων στα ειδικά μαθήματα επιλογής.

 Στις σχολές, η εισαγωγή στις οποι ́ες απαιτει ́ την εξέταση σε 2 ειδικά μαθήματα

με δυνατο ́τητα επιλογής των υποψηφι ́ων μεταξυ ́ περισσοτέρων, εφαρμο ́ζεται

1 Ε.Β.Ε. ειδικου ́ μαθήματος επιλογής. 


