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Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των υποψηφίων δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις για το επίπεδο
μορίων που επιτρέπει την είσοδο στις σχολές

Με πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις θα κινηθούν φέτος οι βάσεις εισαγωγής των
πανεπιστημιακών τμημάτων και των τμημάτων ΤΕΙ. Θα έχουμε διαφορετικές κατευθύνσεις
ανάμεσα στα Επιστημονικά Πεδία αλλά και μέσα στα ίδια τα Επιστημονικά Πεδία καθώς
άλλα τμήματα θα μειώνουν τις απαιτήσεις τους και άλλα θα τις αυξάνουν. Σχηματικά,
απαιτητικότερα θα είναι φέτος τα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, ιδιαίτερα τα
υψηλόβαθμα, στο ύψος τους θα μείνουν τα ιατρικά, φαρμακευτικά και οδοντιατρικά τμήματα
του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (τα οποία μπορεί να «τσιμπήσουν» και ανεπαίσθητα σε
σχέση με πέρυσι), ενώ πτώση θα σημειώσουν τα περισσότερα τμήματα του 2ου και 4ου
Επιστημονικού Πεδίου (και τα υψηλόβαθμα). Ορατή άνοδος αναμένεται και στα
περισσότερα οικονομικά τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, ιδιαίτερα τα υψηλόβαθμα
και τα μεσαία, καθώς έχουμε σαφώς καλύτερες επιδόσεις στις περισσότερες βαθμολογικές
κλίμακες στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας.
Η ανάγνωση των στατιστικών των βαθμολογιών των 85.000 περίπου υποψηφίων φανερώνει
πέντε βασικά στοιχεία:
1Πάνω από το 1/3 των υποψηφίων, 29.000 υποψήφιοι, έγραψαν κάτω από τη βάση, αριθμός
μεγάλος αλλά όχι μεγαλύτερος από αυτούς που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια.
26.800 υποψήφιοι έγραψαν άριστα (18-20), αριθμός μικρός εάν συγκριθεί με τους αριθμούς
προηγούμενων χρόνων, ωστόσο μεγαλύτερος από πέρυσι, γεγονός που δίνει τον τόνο στην
κίνηση των βάσεων των υψηλόβαθμων σχολών.
3Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής έγραψαν συνολικά καλύτερα από πέρυσι, ακολούθησαν οι
υποψήφιοι της Θετικής, πάντα σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ χειρότερα έγραψαν οι
υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, γεγονός που θα διαδραματίσει ρόλο στις βάσεις
εισαγωγής στα Επιστημονικά Πεδία στα οποία κατευθύνεται κάθε κατηγορία.
4Από την άποψη της κατανομής, οι 34.819 φετινοί υποψήφιοι της Θεωρητικής είναι
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λιγότεροι από πέρυσι (36.847), περίπου ίσοι με πέρυσι είναι της Τεχνολογικής (36.372
φέτος, έναντι 36.209 πέρυσι), ενώ την έκπληξη κάνουν οι 12.563 υποψήφιοι της Θετικής
Κατεύθυνσης που ενώ κάθε χρόνο μειώνονταν, φέτος αυξήθηκαν κατά περίπου 900 (σχεδόν
+8%). Η κατανομή αυτή θα παίξει επίσης τον δικό της ρόλο στην κίνηση των βάσεων
εισαγωγής.
5Τα στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα αναμένεται να σημειώσουν άνοδο των βάσεων
εισαγωγής τους, μεγαλύτερη αυτά που ανήκουν στο 1ο, το 3ο και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο,
μικρότερη αυτά που ανήκουν στα άλλα Πεδία (2ο και 4ο).
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