
 
 

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
 

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Αριθ: Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185 τ. Β') η 
επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίµων προς 
αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλους 
σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε 
κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα. 
 
Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσοµένων 

• Το ποσοστό εισαγωγής των πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίµων προς αυτά 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από τον 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και 
διετούς κύκλους σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και άλλων Υπουργείων, ορίσθηκε σε ποσοστό 12% επί του αριθµού των εισακτέων 
(ήτοι 23 άτοµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017). 

• Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, 
ορίσθηκε σε ποσοστό 3% επί του αριθµού των εισακτέων (ήτοι 6 άτοµα για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017). 

• Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των υποψηφίων 
για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανοµή τυχόν εναποµείναντος ποσοστού σε άλλη 
κατηγορία κατατάξεως δεν επιτρέπεται. 

• Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 
 
 
Επιλογή υποψηφίων 
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε γραπτές 
εξετάσεις στα µαθήµατα: Γενική Ιατρική Χηµεία Ι & ΙΙ, Βιολογία Ι & ΙΙ και Ιατρική Φυσική 
Ι & ΙΙ. 
Υποψήφιοι µε αναπηρία και ειδικές µαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή και γραπτά 
ανάλογα µε τις δυνατότητες τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ 
αριθµ. 92983/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/02-07-2015) καθώς και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
Οδηγίες Εξέτασης Φοιτητών µε Αναπηρία της µονάδας Προσβασιµότητας του ΕΚΠΑ 
(http://access.uoa.gr/Unit_Examination/Leaflet_Consult_Examination.pdf). 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήµιον Αθηνών 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

 



Ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής εξετάσεων 
 
Γενική Ιατρική Χηµεία Ι & ΙΙ: Πέµπτη 8 ∆εκεµβρίου 2016  10:00 – 12:00 
Βιολογία Ι & ΙΙ:   Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου 2016  10:00 – 12:00 
Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ:   Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου 2016  10:00 – 12:00 
 
Εξάµηνο κατάταξης 
Το εξάµηνο κατάταξης των πτυχιούχων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής στις 23-03-2016 ως εξής: 

• Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών/Τµηµάτων: Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχηµείας & 
Βιοτεχνολογίας, θα εγγράφονται στο 3ο εξάµηνο σπουδών. 

 
• Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. όλων των υπολοίπων Σχολών/Τµηµάτων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίµων 

προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού θα εγγράφονται στο 1ο 
εξάµηνο σπουδών. 

 
• Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Οδοντιατρικής θα εγγράφονται στο 5ο εξάµηνο 

σπουδών. 
 
Απαλλαγή από µαθήµατα 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, κατά περίπτωση οι 
κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων που διδάχθηκαν στο Τµήµα 
προέλευσης, κατόπιν αιτήσεώς τους. 
 
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων 
στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους. 
 
Σηµείωση: Οι επιτυχόντες των εξετάσεων, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει Εργαστήρια 
Βιολογίας στη Σχολή προέλευσης, υποχρεούνται σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα να τα 
πραγµατοποιήσουν, προκειµένου να αναγνωριστεί το µάθηµα.    
 
Ύλη εξετάσεων 
Η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, την 23.03.2016 καθόρισε την ύλη των 
εξεταζοµένων µαθηµάτων, η οποία έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της 
Σχολής (grammateia.med.uoa.gr). 
 
Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων: 
α) Στα αµφιθέατρα όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαµβάνονται όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αµφιθεάτρου 
αναρτάται ονοµαστικός κατάλογος των υποψηφίων που πρόκειται να εξετασθούν στο 
συγκεκριµένο αµφιθέατρο. Επίσης θα δοθεί στους υποψηφίους διακριτικό µε τη φωτογραφία 
και τα στοιχεία τους. 
 
β) Για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας προσκοµίζεται από τον υποψήφιο δελτίο 
αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο επίσηµο δηµόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς 
του.  
 
γ) Την πρώτη ηµέρα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων µία 
(1) ώρα νωρίτερα, τις δύο επόµενες ηµέρες, 30 λεπτά νωρίτερα.  



 
δ) Οι υποψήφιοι δύναται να χρησιµοποιήσουν στυλό χρώµατος µπλε ή µαύρου. ∆ιορθωτικά 
οποιασδήποτε µορφής δεν επιτρέπονται. Επίσης, χρωµατιστά µελάνια,  και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο αναγνώρισης όπως υπογραµµίσεις λέξεων, διακριτικά σύµβολα και οτιδήποτε 
άλλο αξιολογηθεί ως στοιχείο που δίδει τη δυνατότητα σε τρίτο άτοµο να αναγνωρίσει τον 
συγγραφέα του γραπτού,  αποκλείεται από τη διαδικασία βαθµολόγησης. 
 
ε) Κάθε υποψήφιος που αποχωρεί του αµφιθεάτρου παραδίδει το γραπτό του χωρίς να έχει 
δικαίωµα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, και µόνο για λόγους 
υγείας,  επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα και µόνο µε τη συνοδεία επιτηρητή.  
 
στ) ∆εν 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 ανωτέρω, απαγορεύεται η είσοδος. 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 από την εξέταση 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. Εφόσον διαθέτει, την παραδίδει στους επιτηρητές και θέτει τη 
συσκευή εκτός λειτουργίας. 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 (να µην υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης µετά την 
επικόλληση του από τρίτο), την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίµιο. Οι επιτηρητές 
σηµειώνουν στο παρουσιολόγιο την αποχώρηση του υποψηφίου στο οποίο θα τίθεται και η 
υπογραφή του. 
 
η) Οι επιτηρητές µεταφέρουν τα γραπτά δοκίµια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην 
Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Η κάλυψη του βαθµού θα 
πραγµατοποιείται από διοικητικό υπάλληλο της Ιατρικής Σχολής. 
 
θ) Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε µάθηµα είναι δύο (2) ώρες µε δυνατότητα αποχώρησης 
µετά την ολοκλήρωση της 1ης 

ώρας.  
 
ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα γραπτά δοκίµιά τους συµπεριλαµβανοµένης και της 
δυνατότητας χορήγησης των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίµια των υποψηφίων 
φυλάσσονται στο αρχείο του Τµήµατος για τουλάχιστον (1) έτος µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων και κατόπιν µε ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό και καταστρέφονται. 
 
ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και τα αναρτά στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της Σχολής. 
 



ιβ) Η Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής θα ανακοινώσει τις ηµεροµηνίες εγγραφής των 
κατατασσόµενων κατόπιν εγκρίσεώς τους από  τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής. 
 
ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισµό και η ένδειξη µηδέν (0) αντί βαθµού, 
αναγράφεται στα γραπτά δοκίµια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα. 
 
Βαθµολογία – Σειρά επιτυχίας 
Η Συνέλευση της Σχολής έχει ορίσει δύο (2) βαθµολογητές και έναν (1) αναβαθµολογητή 
για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, οι οποίοι είναι καθηγητές της Σχολής, ως εξής: 
 

Μάθημα Εξεταστής/ Βαθμολογητής Εξεταστής / Βαθμολογητής Αναβαθμολογητής 

Ιατρική Χημεία 

Ι και ΙΙ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ 

Βιολογία Ι και ΙΙ ΜΑΡΙΑ ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Ιατρική Φυσική 

Ι και ΙΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

 
 

• 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 εξεταζόµενων µαθηµάτων. 

• Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον 
(30) µονάδες και µε την  προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες 
τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία 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 άλλου πτυχίου Τµήµατος µε 
συναφή µαθήµατα µε την Ιατρική Σχολή, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα 
προγράµµατα σπουδών. 

• Αν ο αριθµός των συναφών µαθηµάτων είναι ίδιος µεταξύ των ισοβαθµούντων 
υποψηφίων, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. 

• ∆εν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο 
κατατασσόµενο στη Σχολή ως υπεράριθµοι. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιείται 
κλήρωση µεταξύ τους.  

 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  
 


