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Στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα περσινά κυµάνθηκαν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ θεαµατική ήταν η πτώση στις σχολές του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου εξαιτίας 
των χαµηλών επιδόσεων των υποψηφίων στα Μαθηµατικά και τις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. 
Ειδικότερα, στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο των περιζήτητων σχολών, όπως αυτές της Νοµικής και της 
Ψυχολογίας, σηµειώθηκε ελαφρά άνοδος χωρίς ωστόσο να λείψουν και τα αρνητικά πρόσηµα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η Νοµική Αθήνας υποχώρησε κατά 30 µόρια, ενώ αντίθετα η Νοµική Θεσσαλονίκης 
ανέβηκε κατά 15 και της Θράκης κατά 106 µόρια. 
«Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι όσο πηγαίνουµε σε χαµηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων η αυξητική τάση 
διευρύνεται φτάνοντας ακόµη και τα 300 µόρια», εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας 
υπενθυµίζοντας ότι σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο το 45% των υποψηφίων δεν εισάγεται σε καµία 
σχολή. 
Στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο παρατηρείται µια πτωτική τάση, που από τους ειδικούς αποδίδεται στη 
δυσκολία των Μαθηµατικών. Μεσοσταθµικά η πτώση είναι στα 500 µόρια -µείωση που αποτυπώνεται κατ' 
εξοχήν στις µαθηµατικές σχολές. Από την άλλη πλευρά ωστόσο ο βαθµολογικός πυθµένας του πεδίου αυτού 
που πέρυσι είχε εξαιρετικά χαµηλές βάσεις (της τάξεως των 3.000 µορίων) φέτος παρουσίασε άνοδο. Για το 
2ο Επιστηµονικό Πεδίο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ουσιαστικά η πρόσβαση είναι ελεύθερη αφού οι θέσεις 
είναι οριακά περισσότερες από τους υποψήφιους. 
Στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο (ιατρικές σχολές) επιβεβαιώθηκε και φέτος η σταθερή ζήτηση των σχολών 
υγείας. Οι βάσεις των ιατρικών σχολών αυξήθηκαν από 32 έως 82 µόρια, ενώ αυτή η τάση ανόδου 
διευρύνεται στις χαµηλότερες βαθµολογίες φτάνοντας ακόµη και τα 500 µόρια. 
Στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο τα παιδαγωγικά τµήµατα ανέβηκαν από 500 έως και 1.300 µόρια, µια άνοδος 
που, όπως επισηµαίνεται, δεν οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων αλλά στον 
υπερδιπλασιασµό της ζήτησης. Εδώ ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτό το Επιστηµονικό Πεδίο 
καταργείται από του χρόνου, καθώς οι σχολές του θα ενσωµατωθούν στα υπόλοιπα επιστηµονικά πεδία. 
Στο 5ο Επιστηµονικό Πεδίο οι χαµηλές επιδόσεις των µαθηµατικών και των Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας 
επιβεβαιώθηκαν και στο τελικό αποτέλεσµα. «Παρατηρείται το εντυπωσιακό γεγονός παραδοσιακά τµήµατα 
των οικονοµικών πανεπιστηµίων της Αθήνας και του Πειραιά να πέφτουν κατά 1.300 µόρια» σηµειώνει ο Γ. 
Χατζητέγας. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η πτώση στα τµήµατα λογιστικής και διοίκησης επιχειρήσεων στα 
πανεπιστήµια της περιφέρειας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων 
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα το οποίο κινήθηκε κάτω από τα 3.000 µόρια. 
Στα «παράδοξα», που πάντως έχουν την ερµηνεία τους, οι ειδικοί περιλαµβάνουν τα τµήµατα της χηµείας τα 
οποία παρουσίασαν όλα άνοδο άνω των χιλίων µορίων. Η άνοδος αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
τµήµατα αυτά εντάχθηκαν φέτος και στο 3ο, εκτός από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. Αντιθέτως τα τµήµατα των 
χηµικών µηχανικών που παρέµειναν στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο είχαν πτώση της τάξεως των 300 µορίων. 
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