
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ισχύουσα νομοθεσία 
 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 
17 Οκτωβρίου 2005 
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3404 
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
 
Άρθρο 15 
Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 
 
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 το ποσοστό των κατατάξεων των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του 
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, 
ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών. 
2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων 
ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του 
Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα 
υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό. 
4 % του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο 
ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, T.E.I. 
ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι 
ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι πτυχίων 
Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του 
αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων 
σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων 
προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή 
συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις 
πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων 
Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό 
ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. 
3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα 
δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται 
προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του 
παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη 
πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες 



μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 
4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή με 
κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Όπου η επιλογή των υποψηφίων 
γίνεται με εξετάσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της 
διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της 
βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή 
περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 
τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) 
μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. 
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την 
αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων 
που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση 
μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που 
ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως 
υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή 
παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη 
διαδικασία επιλογής με εξετάσεις. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 
ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των 
κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
……………………………………………………………………………… 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 
17 Σεπτεμβρίου 2013 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 
 
Άρθρο 57 
To άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής: 
α. Η παρ. 2 του άρθρου 15: «2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων 
Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί 
του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν του ανωτέρω 
ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής 
και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται 
σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.» 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 15: «3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη 



ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η 
στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη 
μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των 
υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος 
ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.» 
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 15: «4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν 
επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται 
αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. 
Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια 
και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται 
από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά 
αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 
τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, 
δέκα(10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο 
ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, 
για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με 
συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα 
προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος 
μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων 
υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον 
τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να 
προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για 
κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.» 
δ. Η παρ. 5 του άρθρου 15: «5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα 
ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για 
πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
του Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. 
κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων 
ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν 
πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι 
κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή 
επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι 
απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την 
κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.» 
ε. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια 



σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.» 
 
……………………………………………………………………………… 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 268 
10 Δεκεμβρίου 2013 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4218 
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις. 
 
Παράγραφος 10 
Κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) τροποποιείται ως εξής: 
«2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς 
αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και 
διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων 
σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις 
πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων 
Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό 
ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.» Η ισχύς της 
παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 
……………………………………………………………………………… 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3185 
16 Δεκεμβρίου 2013 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθ: Φ1/192329/B3 
Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
(Η Απόφαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα σε χωριστό αρχείο) 

……………………………………………………………………………… 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 
2 Ιουλίου 2015 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθμ. 92983/Ζ1 



Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 

(Εξέταση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες) 

……………………………………………………………………………… 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ   Αρ. Φύλλου 114 

4 Αυγούστου 2017  

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4485 
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις 
 
Άρθρο 74 
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής: 
«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες 
εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις 
πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν 
επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο  
κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. 
5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για 
Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή 
φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι 
απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή 
προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να 
εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. 
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των 
μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα 
αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
υποδοχής. 
5α. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-
2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, 



με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής 
βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και 
ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω 
κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018, στο α΄ εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου 
εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών 
ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..» 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4763 
 
Άρθρο 43 
Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
 
1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, 
που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, 
δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του 
ανωτέρω διπλώματος. 
2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της 
εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου 
Λυκείου. 
3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που 
διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις 
κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και αφορούν 
εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας 
των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των 
μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν 
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα 
από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 
μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. 
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που 
κατατάσσονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης 
εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος 
σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο 
των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή 
Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση 



δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται 
τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους. 
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους 
- Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν 
εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3-
11-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1517). 
 
Άρθρο 44 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄ 
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζεται το σύστημα των εξετάσεων 
πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) 
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η 
δομή και ο τύπος των τίτλων που χορηγούνται, το ύψος και ο τρόπος καταβολής 
των παραβόλων και των εξετάστρων πιστοποίησης, το ύψος και ο τρόπος 
καταβολής αποζημίωσης σε όσους απασχολούνται, με κάθε ιδιότητα, στις 
εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στις εξετάσεις 
πιστοποίησης. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.: 
α) Καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης 
από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
β) Εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ., ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι, μετά την έγκρισή τους, αναρτώνται στις ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι δυνατή η χορήγηση της 
αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αδειών των κατόχων 
αντίστοιχων, όπως ορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 40, τίτλων 
ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 



5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται κάθε 
ειδικότερο θέμα, σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 
και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, όπως ορίζει το άρθρο 43. 
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εκδίδονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. 
του Ο.Α.Ε.Δ. 
7. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζονται: 
α) τα διπλώματα επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης, τα οποία 
θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου του τμήματος 
υποδοχής για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43, 
β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου 
τμήματος Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των 
εισακτέων του τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%. Αν ο αριθμός που 
προ- κύπτει, έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω 
προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι 
ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την 
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. 
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδεται πρότυπος οδηγός κατάρτισης, 
σύμφωνα με τον οποίο συντάσσονται οι οδηγοί κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 
41. 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ_IEK_ΥΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΦΕΚ 2031Β 21 4 2022 
 
Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού 
έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. 
 
Άρθρο 1 
Κατηγορίες και ποσοστά κατατασσομένων 
 
1. Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του 
Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση 
πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε 
Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του 
ανωτέρω διπλώματος. 
2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της 



εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου 
Λυκείου. 
3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής, καθορίζονται: 
α) Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα 
οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α' κύκλου του 
Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. για την κατάταξη των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), 
β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α' κύκλου των 
Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών υποδοχής των Α.Ε.Ι., ορίζεται σε ποσοστό επί 
του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Α.Ε.Ι., 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%. Αν ο αριθμός που προκύπτει, έχει δεκαδικά 
ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως 
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της 
μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη 
ακέραιη μονάδα. 
4. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των 
υποψηφίων για κατάταξη ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη 
κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 
5. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 
 
Άρθρο 2 
Γενικά θέματα κατατάξεων 
 
1. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που 
διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις 
κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260) «Ρύθμιση 
θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε 
τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Μονοτμηματικής 
Σχολής υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι 30 
Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις, που θα 
διεξαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως προθεσμία για την έκδοση της 
απόφασης της παρούσας ορίζεται η 31η Μαΐου 2022. 
3. Απαλλαγή από μαθήματα. 



Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, οι 
κατατασσόμενοι, ύστερα από αίτησή τους, μπορούν να απαλλαγούν της 
υποχρέωσης παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής 
ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή 
επαρκώς στην ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. ή του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας 
προέλευσης, αλλά δεν επιτρέπεται να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης 
σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
υποδοχής. Προς το σκοπό αυτό, μετά την έκδοση της απόφασης περί απαλλαγής 
του α΄ εδαφίου προβαίνουν σε δήλωση των μαθημάτων μόνο για το σκοπό της 
εξέταση σε αυτά. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα στα 
οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους. 
4. Επιτροπή Κατατάξεων. 
Η κατάταξη πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι 
επταμελής, συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., και 
δύναται να είναι όμοια με την Επιτροπή του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κατάταξης 
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄3185). Η Επιτροπή αποτελείται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της 
Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το 
γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό 
αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός 
μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Α.Ε.Ι. που διδάσκουν το 
ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου 
Ιδρύματος. Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. 
5. Διαδικασία επιλογής εξεταστέων θεμάτων. 
Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα 
δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές 
γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού 
τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. 
Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική 
μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους. 
6. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων. 
α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε 
αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 
β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης 
της ταυτότητάς του. 



γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, 
υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 
δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη 
βαθμολόγηση. 
ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και 
δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο 
για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με 
τη συνοδεία επιτηρητή. 
στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας 
μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που 
επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που 
αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει 
την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει 
μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από 
αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί 
κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται 
εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του 
αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται 
οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 
οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή 
εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται 
από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 
ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου 
ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την 
ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που 
παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.  
η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα 
παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά 
τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές 
ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του 
πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα 
οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων. 
θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει 
ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος του Α.Ε.Ι. για το οποίο διεξάγονται οι κατατακτήριες εξετάσεις και 
ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 
ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν 
επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά 



δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων 
αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του 
Τμήματος για το οποίο διεξάγονται οι κατατακτήριες εξετάσεις για τουλάχιστον ένα 
(1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της 
Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται. 
ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων του κάθε Α.Ε.Ι. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
ιβ) Η Γραμματεία Τμήματος του κάθε Α.Ε.Ι., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής 
των κατατασσόμενων. 
ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, 
αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα. 
7. Βαθμολογία - Σειρά επιτυχίας. 
Η Συνέλευση του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) 
αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του 
ιδίου Τμήματος. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να 
διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο 
άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το 
εξεταζόμενο μάθημα. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και 
το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος 
όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο 
στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών 
ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως 
βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του 
αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του 
πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου 
βαθμολογητή. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της 
βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν 
περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 
τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) 
μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. 
8. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους 
- Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. 
 


