
Τα τμήματα Χημείας των πανεπιστημίων 
στο μηχανογραφικό του 2017 

Τα τμήματα Χημείας των Πανεπιστημίων  μέχρι και το 2016 ήταν 
στο 2ο Ε.Π ενώ από το 2017 είναι και στο 3ο Ε.Π και οι υποψήφιοι 
επιλέγονατι με ένα διαφορετικό εξεταζόμενο μάθημα …  
Νεοελληνική Γλώσσα , Φυσική , Χημεία  (κοινά μαθήματα) και  
Μαθηματικά ( 2ο Ε.Π) ή Βιολογία  (3ο Ε.Π). 



Τα τμήματα Χημείας των Πανεπιστημίων 

Χημικό  τμήμα Πεδία Εισακτέοι  
2017  - 90% 

Μόρια 
2016 

Αθήνας  2-3 81 17011 

Θεσσαλονίκης  2-3 144 16195 

Πατρών  2-3 147 15790 

Ιωαννίνων 2-3 171 15241 

Κρήτης - Ηράκλειο 2-3 111 15121 
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Σχόλια για τις βάσεις των Χημικών τμημάτων  
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17-18 18-19 19 -20 Σύνολο 

Έκθεση 1032 280 12 1324 
Βιολογία  
  1288 1460 1439 2899 
Φυσική 
 1129 1440 2353 2822 

Χημεία 1395 1671 1836 4902 

Για  τα τμήματα χημείας δεν υπάρχει βάση σύγκρισης γιατί οι 
«βάσεις» του 2016 ήταν από το 2ο Ε.Π  ενώ από το 2017  είναι και 
στο 3ο Ε.Π.  
 Οι μαθητές της ομάδας Θετικού προσανατολισμού που έδωσαν 
Βιολογία  ήταν το 48,85% του συνόλου. Με αναγωγή με βάση αυτό 
το δεδομένο όσοι μπορούν δηλώσουν το 3ο Ε.Π πεδίο έχουν τις 
παρακάτω βαθμολογίες  

 

 

 



Σχόλια για τις βάσεις των τμημάτων Χημείας 
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Το 2017 οι βαθμολογίες άνω του 17 στην Έκθεση  

Βιολογία, Χημεία,  Φυσική  για το 3ο Ε.Π είναι πολύ 

περισσότερες των θέσεις της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, 

Φαρμακευτικής και Κτηνιατρικής.  

 Με  βάση το ανωτέρω δεδομένο  όλες σχεδόν τις  θέσεις 

των χημικών θα τις πάρουν υποψήφιοι  που έδωσαν Βιολογία 

και δεν είχαν τα μόρια για εισαγωγή σε Ιατρικές ή 

Οδοντιατρικές .  

 Μόνο και μόνο εξαιτίας της ανωτέρω υπόθεσης ( που 

μάλλον είναι δεδομένο) οι βάσεις εισαγωγής στα χημικά 

τμήματα θα είναι αισθητά ανεβασμένες. 

 

 



Πόση θα είναι η άνοδος  

στις βάσεις των τμημάτων Χημείας ; 
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 Δεν μπορεί να υπάρξει  σίγουρη εκτίμηση γιατί δεν γνωρίζουμε την τάση των 

υποψηφίων σε ποια σειρά μετά τις  Ιατρικές ή Οδοντιατρικές θα βάλλουν τα 

Χημικά.  

 Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει μερική διασπορά στις δηλώσεις των Χημικών  μεταξύ 

Βιολογικών, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής αλλά το μεγάλο πλήθος που θα 

δηλώσει Χημικά θα κυμανθεί μετά από αυτές τις σχολές αλλά πάνω από τα 

περισσότερα Γεωπονικά τμήματα που είναι και στο 3ο Ε.Π. 

 Έτσι οι βάσεις των χημικών ότι θα είναι ανεβασμένες αλλά μετά από τις βάσεις 

Βιολογικών, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και πάνω από πολλά τμήματα 

Γεωπονικής  με  μια πρώτη εκτίμηση από 16500- 17800 μόρια … 

 Να τονίσουμε εδώ ότι η Χημεία που τα βαθμολογικά της δεδομένα είναι πολύ 

πιο χαμηλά εφέτος θα συμπιέσουν τις βάσεις περισσότερο ή λιγότερο σίγουρα στο 

2ο Ε.Π αλλά και στο 3ο Ε.Π σε όλες τις σχολές από τις Ιατρικές και κάτω. 

 

 


