
N. 4485/2017 ( τ. Α΄/114/04-08-2017) 

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..» 
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