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Επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 
Οι εξετάσεις του 2016 είχαν τη δική τους ιδιαιτερότητα, καθώς διεξήχθησαν µε το νέο σύστηµα 

των 3+1+1 µαθηµάτων, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά σε αντικατάσταση του παλαιότερου µε 

τα 6+1 πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα. 

Ορισµένες κρίσιµες παράµετροι αυτού του νέου συστήµατος (λ.χ. κατάργηση της συµµετοχής του 

προφορικού βαθµού από τα τετράµηνα, ανακατανοµές των σχολών στα διάφορα επιστηµονικά 

πεδία) είναι που έκριναν τελικά τα αποτελέσµατα και διαµόρφωσαν ένα εντελώς διαφορετικό 

σκηνικό στις βάσεις εισαγωγής, µε πολύ µεγάλες αυξοµειώσεις ανά Σχολή ή Επιστηµονικό Πεδίο 

συγκριτικά µε το παρελθόν. 

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες και µέσα στο πρωτόγνωρο αυτό τοπίο, οι µαθητές µας κατάφεραν να 

βρουν το δρόµο τους, να σηµειώσουν µεγάλες επιδόσεις και να πετύχουν το στόχο τους, 

δικαιώνοντας αφενός και κυρίως τους εαυτούς τους και αφετέρου εµάς τους καθηγητές τους. 
ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 

§ Ευθυµίου Πηνελόπη: Ιατρικής (Πάτρα) 

§ Μπαρτσιώκας Γεώργιος: Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) 

§ Τσιγαρίδας Βαγγέλης: Φιλολογίας (Θεσ/νίκη) 

§ Χαϊδά Ξένια: Κοινωνιολογίας (Ρέθυµνο) 

§ Χριστόπουλος Κων/νος: Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσ/νίκη) 

§ Πρεµέτη Μυρτώ: Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσ/νίκη) 

§ Τασιόπουλος Βασίλης: Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Σάµος) 

§ Χαρµαντζή Βιβή: Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) 

§ Δαραβέλιας Θάνος: Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) 

§ Μυγδαλάκη Ελευθερία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λευκάδα) - Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

Οι επιτυχίες τους έρχονται, για άλλη µία φορά, να µας καταξιώσουν στο φροντιστηριακό χώρο ως 

σταθερή αξία µε σταθερά ανοδική πορεία και σε κάθε περίπτωση καταδεικνύουν ότι, ανεξαρτήτως 

µεταβολών των ποσοτικών µεγεθών, καθώς µπορεί σε απόλυτους αριθµούς να διαφοροποιείται 

ανά χρονιά το µαθητικό δυναµικό, άρα και ο συνολικός αριθµός των επιτυχόντων, αυτά που 

διαχρονικά παραµένουν πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά επιτυχίας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του φροντιστηρίου µας: Συνέπεια, συστηµατικότητα, µεθοδικότητα, εγκυρότητα στο περιεχόµενο 

της διδασκαλίας, καρποί της επιστηµονικής επάρκειας, της διδακτικής εµπειρίας και της 

υπεύθυνης δουλειάς µας. 
 

Συγχαίρουµε τους επιτυχόντες µαθητές µας και τους ευχόµαστε να έχουν καλή 
ακαδηµαϊκή πορεία και σταδιοδροµία, συνεχίζοντας τον αγώνα για την κατάκτηση 

της γνώσης και της επιστήµης τους!	


