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Kαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πηπρηνύρωλ γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη 

ΣΔΙ - Αηηήζεηο από 1 έωο 15 Ννεκβξίνπ 

Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ από 1 έωο 20 Γεθεκβξίνπ 

Από 1 έωο 15 Ννεκβξίνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζην ηκήκα ππνδνρήο , φζνη πηπρηνχρνη επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο: 

α) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

β) Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ πεξάησζεο ζπνπδψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

πηπρηνχρνπο εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηνπο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απφ ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο 

ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ από 1 έωο 20 Γεθεκβξίνπ . 

Τν πξφγξακκα εμεηάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Τ.Δ.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε 

εμέηαζεο ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο. 

1. Τν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίνπ, Τ.Δ.Ι. ή ηζνηίκσλ πξνο 

απηά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ 

Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη 

δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

άιισλ Υπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο ζε θάζε Τκήκα Παλεπηζηεκίνπ, Τ.Δ.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. 

2. Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, θαηαηάμεηο πηπρηνχρσλ Τκεκάησλ Οδνληηαηξηθήο ζε 

Τκήκαηα Ιαηξηθήο θαη πηπρηνχρσλ Τκεκάησλ Ιαηξηθήο ζε Τκήκαηα Οδνληηαηξηθήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μερσξηζηφ πνζνζηφ 3% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην 

Τκήκα ππνδνρήο. 
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3. Αλ ν αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ έρεη 

δεθαδηθά ςεθία, ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ πξνο ηελ ακέζσο 

πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα. Αλ ηα δεθαδηθά ςεθία είλαη αθξηβψο ην κηζφ ηεο κνλάδαο, 

ε ζηξνγγπινπνίεζε γίλεηαη πξνο ηα πάλσ πξνο ηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα. 

4. Δπηκεξηζκφο ηνπ παξαπάλσ πνζνζηνχ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ 

γηα θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ή αλαθαηαλνκή ηπρφλ ελαπνκέλνληνο πνζνζηνχ ζε άιιε 

θαηεγνξία θαηαηάμεσλ δελ επηηξέπεηαη. 

5. Υπέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηαηάμεσλ δελ επηηξέπεηαη. 

ΥΔΓΙΟ ΑΘΗΝΑ 

6. Τα Τκήκαηα πνπ θαηαξγήζεθαλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ Αζελά, αιιά εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κεηαβαηηθά κέρξη 31-10-2018, δελ ζα δερζνχλ πηπρηνχρνπο απφ θαηάηαμε. 

Γεληθά ζέκαηα θαηαηάμεσλ 

Η ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θαηάηαμε πηπρηνχρσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κε ζέκαηα αλάπηπμεο ζε ηξία καζήκαηα. 

ΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

2. Τν εμάκελν θαηάηαμεο πηπρηνχρσλ ζε Τκήκα νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 

Σρνιήο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 7νπ εμακήλνπ γηα Τκήκαηα Σρνιψλ 

εμαεηνχο θνίηεζεο ή ηνπ 5νπ εμακήλνπ γηα Τκήκαηα Σρνιψλ πεληαεηνχο ή ηεηξαεηνχο 

θνίηεζεο. 

Η ΤΛΗ 

3. Τα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ε χιε ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο 

Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. ην αξγφηεξν κέρξη 30 

Απξηιίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη αλαξηψληαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο. Δηδηθά γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, ηα εμεηαδφκελα 

καζήκαηα θαη ε χιε ηνπο ζα νξηζζνχλ κέρξη ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2014. 

ΗΜΔΙΧΗ 
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4. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνο θαηάηαμε πηπρηνχρσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα 

Τκήκαηα ππνδνρήο λα ζέηνπλ πξνυπνζέζεηο ή θξηηήξηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην 

λφκν ή δελ επηηξέπνπλ ηελ θάιπςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ ζέζεσλ παξά ηελ 

χπαξμε ππνςεθίσλ. 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΣΑΞΔΧΝ 

5.Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ. Η θαηάηαμε πηπρηνχρσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Καηαηάμεσλ ε νπνία είλαη επηακειήο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. θαη 

απφ έμη (6) θαζεγεηέο, σο κέιε. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ 

Τκήκαηνο θαη αλά δχν λα δηδάζθνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θάζε εμεηαδφκελνπ 

καζήκαηνο ή ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σε πεξίπησζε έιιεηςεο κέινπο ή κειψλ, 

είλαη δπλαηφο ν νξηζκφο κέινπο ή κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απφ άιιν Τκήκα ηνπ ηδίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Τ.Δ.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. πνπ δηδάζθνπλ ην ίδην ή ζπγγελέο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ, άιινπ Ιδξχκαηνο. Η Δπηηξνπή 

Καηαηάμεσλ νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΧΝ 

6. Γηαδηθαζία επηινγήο εμεηαζηέσλ ζεκάησλ. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Καηαηάμεσλ 

πξνζέξρνληαη δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο θάζε εμεηαδφκελνπ καζήκαηνο 

ζην ρψξν δηελέξγεηαο ηεο εμέηαζεο. Τα δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δηδάζθνπλ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά 

πξνηείλνπλ απφ θνηλνχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ζέκαηα θαη ε Δπηηξνπή επηιέγεη ηξία (3) απφ 

απηά. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ελφο (1) ζέκαηνο γηα θάζε 

εμεηαδφκελν κάζεκα. Τν ζέκα πνπ θιεξψλεηαη θαηαγξάθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

αλαπαξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο. 

7. Σξόπνο δηεμαγωγήο εμεηάζεωλ. 

α) Σηηο αίζνπζεο φπνπ ζα δηελεξγεζνχλ νη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ιακβάλνληαη φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αδηάβιεηε δηεμαγσγή ηνπο. Σηελ είζνδν θάζε αίζνπζαο 

εμεηάζεσλ αλαξηάηαη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ. 
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β) Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο θάζε ππνςεθίνπ πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ δειηίν 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιιν επίζεκν δεκφζην έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπ. 

γ) Καηά ηελ πξψηε εκέξα ησλ εμεηάζεσλ νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα βξίζθνληαη ζην 

ρψξν ησλ εμεηάζεσλ κία (1) ψξα λσξίηεξα. Τηο ππφινηπεο εκέξεο, ππνρξενχληαη λα 

πξνζέξρνληαη κηζή ψξα (30 ιεπηά) λσξίηεξα. 

δ) Φξσκαηηζηά κειάληα, εθηφο ηνπ κπιε θαη ηνπ καχξνπ, θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν 

αλαγλψξηζεο ζην γξαπηφ δνθίκην απνθιείνπλ ην γξαπηφ απφ ηε βαζκνιφγεζε. 

ε) Κάζε ππνςήθηνο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ αίζνπζα παξαδίδεη ην γξαπηφ ηνπ θαη δελ έρεη 

δηθαίσκα λα επαλέιζεη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εμέηαζεο. Καη' εμαίξεζε, κφλν γηα ιφγνπο 

πγείαο επηηξέπεηαη νιηγφιεπηε εγθαηάιεηςε ηεο αίζνπζαο θαη κφλν κε ηε ζπλνδεία 

επηηεξεηή. 

ζη) Γελ επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ έρνληαο καδί 

ηνπ βηβιία, ηεηξάδηα, ζεκεηψκαηα ή άιια αληηθείκελα εθηφο απφ απηά πνπ επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Καηαηάμεσλ. Σε απηφλ πνπ αξλείηαη λα 

παξαδψζεη ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα, ν επηηεξεηήο πνπ ειέγρεη ηελ πξνζέιεπζε 

ησλ ππνςεθίσλ απαγνξεχεη ηελ είζνδν. Ο εμεηαδφκελνο πνπ έρεη καδί ηνπ ζεκεηψζεηο 

ζρεηηθέο κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα ή αληηθείκελν άιιν απφ απηά πνπ επηηξέπνληαη ή 

αληηγξάθεη ή απνπεηξάηαη λα αληηγξάςεη ή ρξεζηκνπνηεί θάζε είδνπο κέζν ππνθινπήο ή 

ζπλεξγεί ζηελ ηέιεζε ηέηνησλ πξάμεσλ απνθιείεηαη εληειψο απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ζην δνθίκην 

απξεπείο εθθξάζεηο, ην δνθίκηφ ηνπ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο. Σε 

θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη νη ππνςήθηνη λα θέξνπλ καδί ηνπο θηλεηά ηειέθσλα ή 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Ο ππνςήθηνο πνπ δνιηεχεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή εκπνδίδεη κε αλππαθνή ή αηαμία ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

εμεηάζεσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

δ) Σην γξαπηφ δνθίκην, νη ελδείμεηο κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ ειέγρνληαη απφ 

ηνπο επηηεξεηέο θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην κε ηελ επζχλε ησλ 

επηηεξεηψλ θαηά ηξφπν απφιπην θαη αδηαθαλή, ηελ ψξα πνπ παξαδίδεηαη θάζε γξαπηφ 

δνθίκην. 
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ε) Οη επηηεξεηέο κεηαθέξνπλ ηα γξαπηά δνθίκηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα παξαδίδνπλ ζηελ 

Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα 

παξαδνζνχλ ηα δνθίκηα ζηνπο δχν βαζκνινγεηέο ηαπηφρξνλα ή ζην δεχηεξν 

βαζκνινγεηή πξηλ λα έρεη θαιπθζεί ν βαζκφο ηνπ πξψηνπ βαζκνινγεηή. Η θάιπςε ηνπ 

βαζκνχ γίλεηαη απφ ππάιιειν πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ. 

ζ) Η δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο, θαζψο θαη ηπρφλ πιηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

ππνςήθηνο γηα ηελ εμέηαζε, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο. 

η) Δπαλεμέηαζε ή αλαζεψξεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεηαη. 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα γξαπηά δνθίκηά ηνπο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο ησλ αηηεζέλησλ αληηγξάθσλ ηνπο. Τα γξαπηά 

δνθίκηα ησλ ππνςεθίσλ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Τκήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

έηνο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο 

Καηαηάμεσλ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη θαηαζηξέθνληαη. 

ηα) Η Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα αλαξηά 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο. 

ηβ) Η Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., 

αλαθνηλψλεη ηηο εκεξνκελίεο εγγξαθήο ησλ θαηαηαζζφκελσλ. 

ηγ) Σπλνπηηθή παξαηήξεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ε έλδεημε κεδέλ (0) αληί βαζκνχ, 

αλαγξάθεηαη ζηα γξαπηά δνθίκηα φζσλ απνθιείζηεθαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα. 

8. Βαζκνινγία -εηξά επηηπρίαο. 

Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. νξίδεη δχν 

(2) βαζκνινγεηέο θαη έλαλ (1) αλαβαζκνινγεηή γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα, νη νπνίνη 

είλαη θαζεγεηέο ηνπ ηδίνπ Τκήκαηνο. 

Απφ ηνπο δχν βαζκνινγεηέο ζα πξέπεη είηε θαη νη δχν λα δηδάζθνπλ ην εμεηαδφκελν 

κάζεκα, είηε λα ην δηδάζθεη ν έλαο εθ ησλ δχν θαη ν άιινο λα δηδάζθεη ζπγγελέο κάζεκα. 

Ο αλαβαζκνινγεηήο πξέπεη λα δηδάζθεη ην εμεηαδφκελν κάζεκα. 
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Η θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ ην κεδέλ (0) κέρξη θαη ην είθνζη (20) γηα θάζε 

βαζκνινγεηή. 

Βαζκφο ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

δχν βαζκνινγεηψλ. 

Γξαπηφ δνθίκην ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαζκψλ ησλ δχν 

βαζκνινγεηψλ ίζε ή κεγαιχηεξε απφ έμη (6) κνλάδεο, αμηνινγείηαη απφ ηνλ 

αλαβαζκνινγεηή. 

Ωο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαβαζκνινγείηαη νξίδεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ 

αζξνίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνινγία ηνπ αλαβαζκνινγεηή θαη ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ πξνο ηε βαζκνινγία απηή βαζκνχ ηνπ πξψηνπ ή ηνπ δεχηεξνπ 

βαζκνινγεηή. 

Η ζεηξά επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο φισλ 

ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. 

Σηε ζεηξά απηή πεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κνλάδεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπγθεληξψζεη δέθα 

(10) κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ ζε θαζέλα απφ ηα ηξία καζήκαηα. 

Η θαηάηαμε γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, κέρξη λα θαιπθζεί ην 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ. 

Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία, γηα ηελ 

απνθπγή ηεο ππέξβαζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηνρή πηπρίνπ Τκήκαηνο κε ζπλαθή 

καζήκαηα κε ην Τκήκα θαηάηαμεο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ. 

Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ είλαη ίδηνο κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ 

ππνςεθίσλ, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνδχλακσλ ππνςεθίσλ. 

Γελ επηηξέπεηαη επηινγή ππνςεθίσλ πνπ ηζνβαζκνχλ κε ηνλ ηειεπηαίν θαηαηαζζφκελν 

ζην Τκήκα ππνδνρήο σο ππεξάξηζκσλ. 

9. Απαιιαγή από καζήκαηα. 
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Με απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Τ.Δ.Ι. ή ηεο 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., θαηά πεξίπησζε νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε 

καζεκάησλ ή αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο πνπ 

δηδάρζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζην Τκήκα ή ηε Σρνιή πξνέιεπζεο. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε, νη θαηαηαζζφκελνη ππνρξεψλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα ή 

αζθήζεηο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θξίλεηαη φηη δελ δηδάρζεθαλ 

πιήξσο ή επαξθψο ζην Τκήκα ή ηε Σρνιή πξνέιεπζεο. 

Σε θάζε πεξίπησζε νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ 

ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, εθφζνλ ηα καζήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε 

καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο. 

 


