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Μερικές συμβουλές προς τους 

υποψήφιους
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1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το μικρό φυλλάδιο καταγράφουμε μερικές σκέψεις μας 

και συμβουλές προς τους υποψήφιους. Εκτός από τη διαδικασία των 

εξετάσεων η περίοδος της ανακοίνωσης των βαθμολογιών και της 

συμπλήρωσης των μηχανογραφικών είναι κα αυτή μια περίοδος που 

προβληματίζει και αγχώνει τους υποψήφιους και τις οικογένειες τους. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και 

να τα βάλουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις.  

Προσοχή: Το παρόν εκφράζει προσωπική γνώμη. Ο συγγραφέας δε 

φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του. Ακολουθείστε κάποιες ή και όλες 

από τις οδηγίες με προσωπική σας ευθύνη. 

 

2. Ανακοίνωση των βαθμολογιών 

 Την Παρασκευή 21 Ιουνίου ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Σε 

περίπτωση που οι βαθμοί σας σε κάθε μάθημα είναι άριστοι, τότε 

συγχαρητήρια! Είσαστε μια από τις λίγες εξαιρέσεις. Αν πάλι αυτό δε 

συμβαίνει, τότε πρώτα από όλα παραμείνετε ψύχραιμοι. Θυμηθείτε ότι ο 

στόχος σας στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι να αριστέψετε αλλά να 

περάσετε σε μια σχολή της αρεσκείας σας. Για να το πετύχετε αυτό θα 

πρέπει να έχετε όσο το δυνατόν υψηλότερη βαθμολογία από τους 

υπόλοιπους συνυποψήφιους σας. 

 Ειδικά φέτος σε αρκετά μαθήματα ο μέσος όρος των βαθμών είναι 

πολύ χαμηλός λόγω της αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων σε κάποια 

μαθήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν ιστορίες όπου σε ολόκληρα 

σχολικά συγκροτήματα δεν υπήρχε υποψήφιος που να έγραψε πάν από 

δεκαπέντε στα μαθηματικά κατεύθυνσης. Για να έχετε μια καλύτερη 

                                                           
1
 Το παρόν εκφράζει προσωπική γνώμη. Ο συγγραφέας δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση του. 

Ακολουθείστε κάποιες ή και όλες  από τις οδηγίες με προσωπική σας ευθύνη. 



 

 

Email: info[at]e-pitixia.gr  Τηλ. 6976486417 

 

εικόνα για το πώς τα πήγατε θα πρέπει να δείτε τα στατιστικά 

αποτελέσματα για την κατανομή των βαθμολογιών ανά μάθημα. 

 Μετά την επιτυχία που είχαμε το 2012 και 

φέτος στη σελίδα μας www.e-pitixia.gr θα 

ανακοινώνουμε σταδιακά προβλέψεις για τις 

βάσεις εισαγωγής ανά σχολή. 

 

3. Κατανομή βαθμολογιών 

 Αφού μελετήσετε και τα στατιστικά στοιχεία για την κατανομή 

των βαθμολογιών ανά μάθημα θα έχετε μια πιο πλήρη εικόνα για την 

επίδοση σας. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο στόχος σας είναι ο βαθμός σας σε 

κάθε μάθημα να είναι τέτοιος ώστε όσο  το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό 

των υποψηφίων να έχει χαμηλότερο βαθμό από το δικό σας. Για 

παράδειγμα, είναι καλύτερο σε ένα μάθημα έχετε 16 αλλά το 75% των 

υποψηφίων να έχει βαθμό μικρότερο ή ίσο του 15 παρά να έχετε 17 και 

το 30% των υποψηφίων να έχει γράψει από 18 και πάνω. Στην πρώτη 

περίπτωση το 25% έχει γράψει καλύτερα από εσάς ενώ στη δεύτερη το 

30%. Δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση περισσότεροι υποψήφιοι έχουν 

συγκεντρώσει παραπάνω  μόρια από εσάς σε αυτό το μάθημα. 

 

4. Αριθμός εισακτέων 

 Το επόμενο βήμα είναι να δείτε τον αριθμό των εισακτέων. 

Συνολικό αριθμό εισακτέων αλλά και επιμέρους για κάθε σχολή που σας 

ενδιαφέρει. Με το σχέδιο ‘’Αθηνά’’ και τις καταργήσεις και 

συγχωνεύσεις σχολών και τμημάτων ο αριθμός εισακτέων ανά τμήμα 

έχει διαφοροποιηθεί πολύ και με διαφορετικούς τρόπους. Άλλα τμήματα 

έχουν λιγότερους εισακτέους ενώ άλλα περισσότερους. 

 Γενικά για τη βάση εισαγωγής ανά τμήμα ισχύει ο κανόνας: 

λιγότεροι εισακτέοι  ανοδική τάση 

περισσότεροι εισακτέοι  πτωτική τάση 

Εδώ η λέξη κλειδί είναι ‘’τάση’’. Το αν η βάση ενός συγκεκριμένου 

τμήματος θα ανέβει ή θα πέσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο 

αριθμός εισακτέων είναι μόνο ένας από αυτούς. Μερικοί άλλοι είναι η 

επίδοση των υποψηφίων και η εικόνα κάθε τμήματος ως προς τις 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Για παράδειγμα, το 2012  
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είχαμε πτώση στα τμήματα παιδαγωγικής δημοτικής εκπαίδευσης 

εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον ο διορισμός στο δημόσιο των 

αποφοίτων αυτών των τμημάτων δεν είναι άμεσος όπως παλαιότερα. 

Επίσης, φέτος οι στρατιωτικές σχολές θα πάρουν μειωμένο κατά 30% 

αριθμό υποψηφίων, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στις αστυνομικές σχολές 

γεγονότα που θα επηρεάσουν τις προτιμήσεις των υποψηφίων και 

συνεπώς την πορεία των βάσεων εισαγωγής. 

 

5. Συλλογή πληροφοριών 

 Όλα τα παραπάνω θα σας βοηθήσουν να έχετε μια εικόνα για την 

πορεία των βάσεων εισαγωγής σα κάθε σχολή. Η πληροφορία αυτή δεν 

είναι η πιο σημαντική. Βοηθάει απλώς στο να καταγράψετε με τη σωστή 

σειρά τις προτιμήσεις σας. Το πιο σημαντικό είναι να συγκεντρώσετε 

πληροφορίες για διάφορες σχολές που σας ενδιαφέρουν. Έτσι θα 

μπορέσετε να αποσαφηνίσετε ποιες σχολές και με τι σειρά θα τις 

δηλώσετε. 

 

7. Συμπλήρωση μηχανογραφικού 

 Η βασική συμβουλή για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού 

είναι: 

συμπληρώστε τις σχολές με τη σειρά που εσείς επιθυμείτε. 

Αγνοήστε τις βάσεις κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των πρώτων 

σχολών. Καταγράψτε πρώτες τις σχολές που σας ενδιαφέρουν 

περισσότερο και στις οποίες πραγματικά θέλετε να σπουδάσετε ακόμα 

και αν η περσινή βάση τους είναι πολύ παραπάνω από τα μόρια τα οποία 

έχετε συγκεντρώσει. Τέλος, δηλώστε και κάποιες σχολές τις οποίες δεν 

βλέπετε αρνητικά και των οποίων η περσινή βάση εισαγωγής είναι 

αρκετά χαμηλότερα από τον αριθμό των μορίων σας. Το τελευταίο είναι 

ώστε να είσαστε σίγουροι ότι ακόμη και στο χειρότερο σενάριο θα 

επιτύχετε την εισαγωγή σας σε κάποια σχολή.  

 


