
‘Πού χάνονται θέσεις εισακτέων στις φετεινές πανελλαδικές  
2014’ 

 Μεγάλοι χαμένοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αναμένεται να είναι για ακόμη μια φορά οι 
υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης που στον κύριο όγκο τους δηλώνουν σχολές του 1ου 
επιστημονικού πεδίου. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί η μείωση που αναμένεται στον αριθμό των 
εισακτέων σε τμήματα των ανθρωπιστικών επιστημών όπως είναι τα τμήματα φιλολογίας, 
παιδαγωγικά, ιστορίας-αρχαιολογίας, νομική. Παράλληλα αρνητικό κρίνεται το γεγονός ότι στο 
3οεπιστημονικό πεδίο, όπου κατευθύνονται κατά δεύτερο λόγο οι υποψήφιοι της θεωρητικής, δεν 
αναμένεται αύξηση των θέσεων εισαγωγής. 

Το προηγούμενο έτος οι υποψήφιοι της θεωρητικής είδαν τις θέσεις στα ΑΕΙ να μειώνονται κατά 1.430 
σε αντίθεση με τους υποψηφίους των άλλων κατευθύνσεων για τους οποίους υπήρξε ελαφρά αύξηση 
στις θέσεις των ΑΕΙ. Συνολικά αναμένεται και φέτος ο αριθμός των εισακτέων να διαμορφωθεί στις 
70.000, αφού δεν υπήρξαν μεταβολές στον αριθμό των τμημάτων όπως το προηγούμενο έτος όπου ο 
ακαδημαϊκός χάρτης μεταβλήθηκε λόγω του σχεδίου «Αθηνά».  Όσον αφορά τους υποψηφίους της 
θεωρητικής κατεύθυνσης αναμένεται ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ να διαμορφωθεί λίγο κάτω από 
τις 15.000 έναντι των 15.855 του προηγούμενου έτους. 

Στον αντίποδα κερδισμένοι θα είναι οι υποψήφιοι της θετικής αλλά και της τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
Οι θέσεις που θα μειωθούν από τις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου θα κατανεμηθούν σε 
τμήματα του 2ου, 4ου και 5ου πεδίου. Αύξηση των θέσεων εισαγωγής αναμένεται στα πολυτεχνικά 
τμήματα (Ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών) στα τμήματα της 
γεωπονίας καθώς και στα τμήματα μαθηματικών, φυσικής, χημείας και τα οικονομικά τμήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις παραμέτρους που συντελούν στην αύξηση και τη μείωση των 
θέσεων εισαγωγής είναι ο αριθμός των εισακτέων. Φυσικά εκτός από τον αριθμό των εισακτέων 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προτιμήσεις των υποψηφίων καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις 
που εξαρτώνται και από το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων. 

                                                                            2013 –ΑΕΙ      2012-ΑΕΙ  

Ανθρωπιστικών Επιστημών (1ο Πεδίο)                      15.855           17.285  

Θετικών (2ο Πεδίο)                                                 8.265             7.085  

Υγείας (3ο Πεδίο)                                                    2.330             2.125  

Τεχνολογικών (4ο Πεδίο)                                         6.020             5.200  

Οικονομία και Διοίκηση (5ο Πεδίο)               5.860             5.435  



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ακ. Έτος  Συνολικός αριθμός εισακτέων  Πανεπιστήμια            ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ  

                                      Σύνολο Γενική Σειρά Ειδική Σειρά                          Σύνολο Γενική Σειρά  Ειδική Σειρά 

  

2013-2014     69.288               46.494    38.790     7.704                                     22.794    18.995    3.799  

2012-2013      76.094              44.381    37.500    6.881                                      31.713    26.470    5.243 

2011-2012      74.440             41.920    37.745    4.175                                       32.520    28.655    3.865  

  


