
Ππωσ ορίηεται ςτθν Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (Βϋ 3185)  
«Διαδικαςία κατάταξησ πτυχιοφχων Τριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ» 

 
Άρθρο 1: Ποςοςτά – Κατηγορίεσ καταταςςομζνων  

1. Το ποςοςτό των κατατάξεων των πτυχιοφχων Ρανεπιςτθμίου, ΤΕΙ ι ιςοτίμων προσ αυτά, 
ΑΣΡΑΙΤΕ, τθσ Ελλάδοσ ι του εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνα από τον ΔΟΑΤΑΡ) κακϊσ και των 
κατόχων πτυχίων ανϊτερων ςχολϊν υπερδιετοφσ και διετοφσ κφκλου ςπουδϊν 
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίηεται 
ςε ποςοςτό 12% επί του αρικμοφ των ειςακτζων κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςε κάκε Τμιμα 
Ρανεπιςτθμίου, ΤΕΙ ι ΑΣΡΑΙΤΕ.  

2. ...... 
3. Αν ο αρικμόσ που προκφπτει από το προβλεπόμενο ποςοςτό των κατατάξεων ζχει 

δεκαδικά ψθφία, ςτρογγυλοποιείται προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω προσ τθν αμζςωσ 
πλθςιζςτερθ ακζραιθ μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψθφία είναι ακριβϊσ το μιςό τθσ μονάδασ, 
θ ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται προσ τα πάνω προσ τθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ μονάδα. 

4. Επιμεριςμόσ του παραπάνω ποςοςτοφ ανάλογα με τθν προζλευςθ των υποψθφίων για 
κατάταξθ πτυχιοφχων ι ανακατανομι τυχόν εναπομζνοντοσ ποςοςτοφ ςε άλλθ κατθγορία 
κατατάξεων δεν επιτρζπεται.  

5. Υπζρβαςθ του ποςοςτοφ των κατατάξεων δεν επιτρζπεται.  
 
Άρθρο 2: Γενικά θζματα κατατάξεων 
 Ραρ.7 «Τρόποσ διεξαγωγήσ εξετάςεων» 

ια) Η Επιτροπι Κατατάξεων ανακοινϊνει τα αποτελζςματα των εξετάςεων και τα αναρτά 
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.  
 

 Ραρ.8 «Βαθμολογία – Σειρά επιτυχίασ» 
Η κλίμακα βακμολογίασ ορίηεται από το μθδζν (0) μζχρι και το είκοςι (2) για κάκε 
βακμολογθτι. Βακμόσ του κάκε μακιματοσ είναι ο μζςοσ όρουσ του ακροίςματοσ τθσ 
βακμολογίασ τω δφο βακμολογθτϊν. Γραπτό δοκίμιο ςτο οποίο ςθμειϊνεται διαφορά 
μεταξφ των βακμϊν ίςθ ι μεγαλφτερθ από ζξι (6) μονάδεσ, αξιολογείται από τον 
αναβακμολογθτι.  
Ωσ βακμόσ του μακιματοσ που αναβακμολογείται ορίηεται ο μζςοσ όροσ του 
ακροίςματοσ που προκφπτει από τθ βακμολογία του αναβακμολογθτι και του 
πλθςιζςτερου προσ τθ βακμολογία αυτι βακμοφ του πρϊτου ι του δεφτερου 
βακμολογθτι.  
Η ςειρά επιτυχίασ των υποψθφίων κακορίηεται από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ όλων 
των εξεταηόμενων μακθμάτων.  
Στθ ςειρά αυτι περιλαμβάνονται όςοι ζχουν ςυγκεντρϊςει ςυνολικι βακμολογία 
τουλάχιςτον τριάντα (30) μονάδεσ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ςυγκεντρϊςει δζκα 
(10) μονάδεσ τουλάχιςτον ςε κακζνα από τα τρία μακιματα.  
Η κατάταξθ γίνεται κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ, μζχρι να καλυφκεί το 
προβλεπόμενο ποςοςτό.  
Αν υπάρχουν περιςςότεροι υποψιφιοι με τθν ίδια ςυνολικι βακμολογία, για τθν 
αποφυγι τθσ υπζρβαςθσ, λαμβάνεται υπόψθ θ κατοχι πτυχίου Τμιματοσ με ςυναφι 
μακιματα με το Τμιμα κατάταξθσ, όπωσ αυτά ορίηονται από τα αντίςτοιχα προγράμματα 
ςπουδϊν. Αν και ο αρικμόσ των ςυναφϊν μακθμάτων είναι ίδιοσ μεταξφ των 
ιςοβακμοφντων υποψθφίων, γίνεται κλιρωςθ μεταξφ των ιςοδφναμων υποψθφίων. Δεν 



επιτρζπεται επιλογι υποψθφίων που ιςοβακμοφν με τον τελευταίο καταταςςόμενο ςτο 
Τμιμα υποδοχισ ωσ υπεράρικμων.  

 
Δεν διαπιςτϊκθκε διαφορά μεταξφ των βακμϊν των δφο βακμολογθτϊν ίςθ ι μεγαλφτερθ 

από 6 μονάδεσ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω αποτελζςματα, οι επιτυχόντεσ των κατατακτηρίων εξετάςεων 

ακαδ.ζτουσ 2014-2015 για την κάλυψη των 18 (δζκα οκτϊ) θζςεων, είναι οι εξήσ:  

1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΙΔΩΑ 53,5 

2. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΜΑΙΑ 53 

3. ΣΙΩΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 50,5 

4. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΔΕΑΣ 50 

5. ΧΑΣΖΗΛΙΑ ΒΑΒΑΑ 49,5 

6. ΛΤΙΚΑΣΟΤ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47 

7. ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 46 

8. ΑΝΣΑΜΟΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 46 

9. ΦΛΩΡΟΤ ΜΑΙΑ-ΑΝΔΙΑΝΑ 46 

10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΙΑ 45,5 

11. ΝΙΚΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΖΩΗ 44 

12. ΚΟΤΒΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΓΕΩΓΙΑ 43 

13. ΒΟΤΣΑΡΑ ΜΑΙΑ 42,5 

14. ΜΕΣΑΞΑ-ΑΓΓΕΛΕΣΑΣΟΤ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΙΑ 42,5 

15. ΚΟΤΣΟΤΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40,5 

16. ΚΑΡΑΝΣΑΝΑ ΓΕΩΓΙΑ 40 

17. ΛΙΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 39,5 

18. ΚΑΡΟΤΣΟΤ ΟΛΓΑ 38,5 

 
 
Επιλαχόντεσ:  

ΑΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37,5 

ΓΚΟΤΣΕΛΗ ΑΗΣ 35 

 


