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Επιτυχόντες, το 77% 
των υποψηφίων

Στο 77% ανήλθε το ποσοστό των 
επιτυχόντων των φετινών Πανελ-
λαδικών. Εκ των υποψηφίων που 
πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδι-
κές, το 53,39% είναι κορίτσια και 
το 46,61% είναι αγόρια. Επίσης, 

στην πρώτη τους προτίμηση πέ-
ρασε το 22,14% των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο συ-
νολικός αριθμός των υποψηφί-
ων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 
105.420, εκ των οποίων 89.640 με 
τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 15.780 
με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ 

πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός 
αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανε-
πιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, 
στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και 
Αστυνομικές Σχολές και στις Ακα-
δημίες της Πυροσβεστικής, του 

Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμε-
νικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, 
ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.696.

Γενικότερα, το 32% των υποψη-
φίων των ΓΕΛ είχε επιτυχία με λι-
γότερα από 10.000 μόρια, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους υπο-
ψηφίους των ΕΠΑΛ είναι 25%, 

σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-
μέως.

Τις προσεχείς ημέρες
 οι ανακοινώσεις 
για τις εγγραφές

Τα δικαιολογητικά και η δια-

δικασία της ηλεκτρονικής εγ-
γραφής θα ανακοινωθούν κατά 
τις προσεχείς ημέρες με σχετική 
εγκύκλιο που θα εκδοθεί.

Η προθεσμία και η διαδικα-
σία εγγραφής των επιτυχόντων 
στις Στρατιωτικές και Αστυνομι-
κές Σχολές, στις σχολές της Πυ-

ροσβεστικής Ακαδημίας και του 
Λιμενικού Σώματος, στις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
καθώς στις ανώτερες σχολές 
τουριστικής εκπαίδευσης Ρό-
δου και Κρήτης θα ορισθεί και 
θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις 
σχολές.

 ■ Ετέαρχος Κουτάντος, 3ο Γενικό Λύκειο (17.825 μόρια), Ιατρι-
κή σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Μέσα στη χρονιά υπήρχε πίεση, 
όμως τελικά ήρθε η ανακούφιση, η δικαίωση και η ικανοποί-
ηση. Μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά στο τέλος πάντα μένουν 
μόνο τα καλά»

 ■ Τζέλεση Δέσποινα, 3ο ΓΕΛ, (17.700 μόρια), σχολή Ψυχολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Για κάθε μαθητή, η χρονιά ήταν 
δύσκολη και σίγουρα επηρεαστήκαμε ψυχολογικά με την όλη 
κατάσταση. Ωστόσο η ιδιόρρυθμη αυτή κατάσταση, προσωπι-
κά με βοήθησε να πετύχω πολλά περισσότερα»

1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Αθήνας (ΕΚΠΑ): 19.165 (άνοδος 
115 μόρια)

2. Ιατρική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 
18.250 (πτώση 474 μόρια)

3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραι-
ώς): 18.145 (πτώση 18 μόρια)

4. Νομική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 
18.050 (άνοδος 37 μόρια)

5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 
(ΕΜΠ): 17.975 (πτώση 339 μόρια)

6. Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (ΟΠΑ): 17.900 (πτώ-
ση 59 μόρια)

7. Ψυχολογία Αθηνών (ΕΚΠΑ): 
17.875 (άνοδος 267 μόρια)

Top 5: Η μεγαλύτερη άνοδος
Συνολικά, 17 τμήματα, από τα 

134 με άνοδο στη βάση εισαγω-
γής τους, σημείωσαν άνοδο με τε-

τραψήφιο αριθμό μορίων. Τα πέ-
ντε τμήματα με τη μεγαλύτερη 
άνοδο είναι τα εξής:

1. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ. Βάση 
εισαγωγής: 6.340, άνοδος 2.324 
μόρια

2. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας (Αθήνα), ΕΚΠΑ. Βάση εισα-
γωγής: 8.945, άνοδος 2.128 μόρια

3. Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας (Τρίπολη), Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου. Βάση εισαγω-
γής 7.675, άνοδος 1.849 μόρια

4. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
(Αιγάλεω), Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής. Βάση εισαγωγής: 9.910, 
άνοδος 1.818 μόρια

5. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
(Σέρρες), Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδος. Βάση εισαγωγής: 6.850, 
άνοδος 1.739 μόρια

  Οι βάσεις επτά περιζήτητων 
σχολών

Συνέχεια από τη σελίδα 5.

 ■ Βασίλης Ακτουδιανάκης, 2ο ΓΕΛ, (17.700 μόρια), Νομική Κο-
μοτηνής.
«Ήταν η δεύτερη επιλογή μου, αλλά δεν πτοούμαι καθόλου, 
γιατί εξαρχής για μένα πρωτεύουσα σημασία είχε η σχολή και 
όχι ο τόπος. Είμαι ευτυχής και περήφανος, διότι μέσα από μία 
πολυτάραχη χρονιά, κατάφερα να υλοποιήσω τα όνειρά μου!»

 ■ Δάφνη Παπαδάκη, 2ο ΓΕΛ  (17.725 μόρια), Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Υπολογιστών στα Χανιά.
«Η σχολή αυτή ήταν η δεύτερή επιλογή μου και είμαι πολύ ικα-
νοποιημένη που πέτυχα την εισαγωγή μου»

 ■ Δήμητρα Κοϊνάκη, Λύκειο Περάματος, (18.200 μόρια), Ιατρική  
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης:
«Ήταν η δεύτερή μου επιλογή, νιώθω τεράστια ικανοποίηση 
που πέτυχα τους στόχους μου»

 ■ Ευαγγελία Γεραρχάκη, ΓΕΛ Περάματος, (17.300 μόρια), Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Θεσσαλονίκης.
«Πρόκειται για την πρώτη μου επιλογή. Παρά την ιδιαίτερη χρο-
νιά εγώ, ξέροντας τι θέλω, πείσμωσα και τα κατάφερα»

 ■ Άννα Παπαδάκη, 2ο ΓΕΛ, (17.225 μόρια), Οργάνωση και Διοί-
κηση Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ Αθήνα.
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή και είμαι πολύ περήφανη που τα 
κατάφερα»

 ■ Νικολέτα Ζαφειροπούλου, 2ο ΓΕΛ, (17.075 μόρια), Ψυχολο-
γία Φλώρινας.
«Περνάω στην πρώτη μου επιλογή και το περίμενα χρόνια. Εί-
μαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους θα ξεκινήσει η φοιτητική 
μου και ακαδημαϊκή μου πορεία»

 ■ Ιωάννης Βαρδιάμπασης, ΓΕΛ Περάματος, (16.825 μόρια), σχο-
λή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου στην Αθήνα.
«Κατάφερα να περάσω στην πρώτη μου επιλογή. Η χρονιά ήταν 
αρκετά δύσκολη και πρωτοφανής, ιδιαίτερα με τα διαδικτυακά 
μαθήματα, ωστόσο η καραντίνα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο ποιος είχε την ψυχική δύναμη να συνεχίσει και ποιος όχι. Εί-
μαι πάρα πολύ ευχαριστημένος»

 ■ Άννα Καραγιαννάκη, ΓΕΛ Περάματος (16.100 μόρια), Παιδα-
γωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
«Αν και η χρονιά ήταν περίεργη, εγώ τα κατάφερα με πείσμα και 
θέληση να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και να περάσω στην 
πρώτη μου επιλογή»

 ■ Βασίλειος Γερμανίδης, ΓΕΛ Περάματος (16.675 μόρια), στο 
τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή και δεν συνάντησα κάποια ιδιαί-
τερη δυσκολία. Οι βάσεις κυμάνθηκαν χαμηλά για την συγκε-
κριμένη σχολή, οπότε ήμουν σίγουρος πως με την προσπάθεια 
που κατέβαλα θα πετύχαινα»

Με αφορμή την ανακοίνωση των 
βάσεων για τις πανελλαδικές εξε-
τάσεις 2020,με μηνύματα τους πο-
λιτικοί,αυτοδιοικητικοί και εκπαι-
δευτικοί φορείς συγχαίρουν τους 
επιτυχόντες. 

* Ο περιφερειακός διευθυντής 
εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανου-
ήλ Καρτσωνάκης, σε μήνυμα του 
προς τους επιτυχόντες αλλά και 
προς τα παιδιά που δεν τα κατάφε-
ραν φέτος, αναφέρει: 

«Η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων 
μαθητών-μαθητριών έλαβε τέλος 
με την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων των πανελλαδικών εξετάσε-
ων. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους 
εσάς που είδατε να ανταμείβονται οι 
κόποι σας και καταφέρατε να περά-
σετε το κατώφλι των πανεπιστημια-
κών σχολών, αποτέλεσμα μιας μα-
κράς και κοπιώδους προσπάθειας. 
Επίσης θέλω να συγχαρώ τους γο-
νείς και τους καθηγητές σας που χαί-
ρονται για την επιτυχία σας και που 
συνέδραμαν καθοριστικά σε αυτήν.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι σπου-

δές δεν είναι μόνο το μέσο για την 
επαγγελματική και κοινωνική σας 
καταξίωση. Με τις σπουδές ξεκι-
νάτε το μαγικό ταξίδι της έρευνας, 
της γνώσης, της επιστήμης, της τε-
χνολογίας, του πολιτισμού. Θα έχε-
τε την ευκαιρία να γνωρίσετε νέους 
ανθρώπους, να χτίσετε γέφυρες επι-
κοινωνίας, να εργαστείτε για να βελ-
τιώσετε τον κόσμο μας.

Παράλληλα εύχομαι καλή συνέ-
χεια σε εσάς που τα αποτελέσματα 
δεν σας οδήγησαν την φετινή χρο-
νιά στην ανώτατη εκπαίδευση. Να 
θυμάστε ότι ένα ατυχές αποτέλε-
σμα μπορεί να είναι μαζί και μια ευ-
καιρία.

Σε αντίθεση με τον Οδυσσέα που 
ευχόταν το δικό του ταξίδι να είναι 
σύντομο, το ταξίδι σας προς την Ιθά-
κη-στόχο σας, θα πρέπει να εύχε-
στε να διαρκέσει πολύ, ώστε να σας 
προσφέρει πολλές εναλλαγές της τύ-
χης -περιπέτειες- και πολλές εμπειρί-
ες που είναι τα θεμέλια για μια επι-
τυχημένη πορεία τόσο σε επαγγελ-
ματικό όσο και σε προσωπικό επί-

πεδο».
* Ο υφυπουργός Παιδείας, Βα-

σίλης Διγαλάκης, αναφέρει σε 
μήνυμα του: 

«Συγχαίρω θερμά όλες τις μαθή-
τριες και όλους τους μαθητές για την 
εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Η προσπάθειά 
σας, αν και ακόμα πιο δύσκολη εξαι-
τίας των έκτακτων συνθηκών που 
επέβαλε η πανδημία, ανταμείφθηκε. 

Μια γόνιμη περίοδος γεμάτη νέες 
εμπειρίες και ευκαιρίες ξεκινά. Σας 
εύχομαι να την αξιοποιήσετε στο 
έπακρο, ώστε να κάνετε πραγματι-
κότητα τους στόχους και τα όνειρά 
σας. Δικός μας στόχος και διαρκές 
μέλημα είναι να λάβετε υψηλό επί-
πεδο σπουδών στα πανεπιστήμια, 
ανταγωνιστικά πτυχία και όλα τα κα-
τάλληλα εφόδια, που θα σας ανοί-
ξουν νέους δρόμους στη ζωή.

Εύχομαι αντίστοιχα και στα παι-
διά που δεν κατάφεραν να εισα-
χθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση κάθε επιτυχία στις εναλλακτικές 
ευκαιρίες που θα διεκδικήσετε. Η δι-

αδρομή για όλους, επιτυχόντες των 
πανελλαδικών εξετάσεων και μη, θα 
είναι επίμοχθη, αλλά ανταμείβει την 
εργατικότητα, τη στοχοπροσήλωση 
και την αγάπη για τη γνώση. 

Συγχαρητήρια στις καθηγήτριες 
και τους καθηγητές για τη συνδρομή 
τους σε αυτή την πολυετή, ιδιαίτερα 
απαιτητική, διαδρομή των μαθητρι-
ών και των μαθητών και σε όλες τις 
οικογένειες για τη συμπαράστασή 
τους και τη σημαντική αρωγή στον 
αγώνα όλων των παιδιών.

Καλή πρόοδο»
* Ο υφυπουργός Υποδομών 

και Μεταφορών Γιάννης Κεφα-
λογιάννης συγχαίρει όλους τους 
μαθητές και μαθήτριες που εισή-
χθησαν στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και σε μήνυμα του αναφέ-
ρει: 

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα 
καθώς χιλιάδες μαθητές και μαθή-
τριες επισφραγίζουν μια επίπονη 
προσπάθεια επιτυγχάνοντας την ει-
σαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Θέλω να συγχαρώ θερ-

μά όσους τα κατάφεραν και να τους 
ευχηθώ καλή δύναμη και καλή στα-
διοδρομία. Για όσους φέτος δεν κα-
τάφεραν να επιτύχουν την εισαγω-
γή σε κάποια σχολή της προτίμησης 
τους, θα πρέπει να γνωρίζουν πως η 
εκπλήρωση των ονείρων μας είναι 
ένας διαρκής αγώνας με καλές και 
κακές στιγμές. Τέλος, θέλω να συγ-
χαρώ τόσο τις οικογένειες, όσο και 
τους εκπαιδευτικούς του Ρεθύμνου 
οι οποίοι σε μια ιδιαίτερη συγκυρία 
εν μέσω μιας πανδημίας υποστήρι-
ξαν και συνέβαλαν καθοριστικά στις 
προσπάθειες των παιδιών. Επίσης 
επιθυμώ να συγχαρώ και να πω ένα 
θερμό καλωσόρισμα σε όλα τα παι-
διά που θα διαβούν το κατώφλι των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Το Ρέθυμνο είναι έτοιμο να σας 
υποδεχτεί και να σας αγκαλιάσει στο 
νέο σας ξεκίνημα. Καλές σπουδές 
γεμάτες γνώση, εμπειρίες και δημι-
ουργικές στιγμές». 

* Ο περιφερειάρχης Κρήτης Στ. 
Αρναουτάκης αναφέρει σε μήνυ-
μα του:

«Συγχαρητήρια θερμά σε όλες 
τις μαθήτριες και τους μαθητές 
της Κρήτης που από σήμερα ξεκι-
νούν μια νέα πορεία στα πανεπιστή-
μια της χώρας. Μια πορεία γεμάτη 
προκλήσεις, ευχάριστες και δυνα-
τές στιγμές. Η σημερινή τους επιτυ-
χία αποτελεί ένα βήμα προς το αύ-
ριο που ανοίγεται μπροστά τους. 
Συγχαρητήρια αξίζουν στους καθη-
γητές και στις οικογένειές του για τη 
στήριξη της προσπάθειάς τους.

Θέλω όμως να πω και στα παι-
διά που οι προσπάθειες και ο κό-
πος τους δεν δικαιώθηκαν τώρα, 
πως βρίσκονται μόνο στην αφετη-
ρία. Η επιτυχία είναι πάντα αποτέλε-
σμα της συνέπειας και της επιμονής 
στους στόχους μας».

* Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύ-
μνης, Μαρία Λιονή, σε δήλωση 
της αναφέρει: 

« Με αφορμή την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των πανελληνίων 
εξετάσεων θα ήθελα να συγχαρώ 
τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
νομού μας, που πέτυχαν την εισα-

γωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της χώρας και οι οποίοι 
από σήμερα έχουν κάθε λόγο να αι-
σθάνονται δικαίωση και ικανοποίη-
ση, καθώς ένας στόχος ετών εκπλη-
ρώθηκε μετά από επίπονη προσπά-
θεια και την αμέριστη συμπαράστα-
ση των οικογενειών και των καθηγη-
τών τους. Εύχομαι το νέο κεφάλαιο 
της ζωής τους να τους δώσει τα εφό-
δια και τις εμπειρίες, που απαιτού-
νται, ώστε να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της ενήλικης ζωής αλλά 
και της αγοράς εργασίας.

Οι υποψήφιοι, που δεν πέτυχαν το 
στόχο τους σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να απογοητευθούν, αλλά να 
αξιοποιήσουν τη φετινή εμπειρία 
των πανελληνίων εξετάσεων και να 
ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για 
να διεκδικήσουν το μέλλον τους. Τέ-
λος, θα ήθελα να καλωσορίσω στον 
τόπο μας τους νέους φοιτητές που 
επέλεξαν τις σχολές του πανεπιστη-
μίου Κρήτης, που εδρεύουν στο Ρέ-
θυμνο και να τους ευχηθώ καλές 
σπουδές και καλή διαμονή».

  Συγχαρητήρια μηνύματα προς τους επιτυχόντες

  Οι σχολές με τη χαμηλότερη πτώση
Από τα συνολικά 325 τμήμα-

τα που κινήθηκαν καθοδικά, 21 
τμήματα κατέγραψαν πτώση στη 
βάση εισαγωγής τους από 3.000 

έως σχεδόν 6.000 μόρια. Τα πέντε 
τμήματα με τη μεγαλύτερη πτώση 
βάσεων είναι τα εξής:

1. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος), Ιό-

νιο Πανεπιστήμιο. Βάση εισαγω-
γής: 900, πτώση 5.838 μόρια

2. Δασολογίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπε-

νήσι), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Βάση εισαγωγής: 625, 
πτώση 5.792 μόρια

3. Επιστήμης Φυτικής Παραγω-

γής (Μεσολόγγι), Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Βάση εισαγωγής 1.700, 
πτώση 5.403 μόρια

4. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και 

Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγ-
γι), Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση ει-
σαγωγής: 875, πτώση 5.396 μόρια

5. Ζωικής Παραγωγής, αλιείας 

και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγ-
γι), Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση ει-
σαγωγής: 1.025, πτώση 5.216 μό-
ρια.


