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Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων  
 
Οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος. Οι Κατατακτήριες εξετάσεις 
διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ.Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 
παρ.3), σχετικά με τα Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις εκάστοτε 
νομοθετικές τροποποιήσεις.  
 
Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων  
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Σπουδών του Παν/μίου Δυτικής Αττικής 
και των σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης:  

• Οι εισακτέοι μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζονται σε ποσοστό 12% επί του 
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου 

• Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω 
της συμμετοχής σε γραπτή εξέταση των ως ακολούθως τριών (3) μαθημάτων, τα 
οποία έχουν οριστεί με απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος:  

      α. Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου, 

      β. Ελεύθερο Σχέδιο 

      γ. Γενική και Ανόργανη Χημεία 

• Οι υποψήφιοι με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται 
προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Η Συνέλευση του 
Τμήματος ορίζει επταμελή Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων από μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος ή και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου ή και από άλλα Ιδρύματα 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα υπό εξέταση μαθήματα. Η ύλη εξέτασης 
ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται μετά το πέρας της 
υποβολής των αιτήσεων 

• Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την κατάταξη των επιτυχόντων/ουσών σε 
εξάμηνο φοίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο, μετά την κατάθεση 
των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Κατατάξεων. Οι επιτυχόντες/oύσες 
φοιτητές/ήτριες των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που 
ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του.  

• Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 
Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 
1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Το υπόδειγμα της αίτησης, τα 
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απαραίτητα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το 
πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   

• Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε 
ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα του.   

• Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα 
οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν 
βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
απαλλάξει τους κατατασσόμενους από την εξέταση μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς 
στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων 
στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης.  

  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και 
συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ  

2. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών  

3. Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου  

4. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση 
ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

  

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων  
Η ύλη ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   

  

Χρόνος εξετάσεων  
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου 
μαθήματος (Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-122013).  


