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1. Εισαγωγή 

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Κατατακτήριων Εξετάσεων υποψηφίων στο Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΠΙΤΕΤΡΟ) της Σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων (ΣΓΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ). Ο Κανονισμός ισχύει σε 
συνέχεια σχετικής έγκρισής του από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 
Σκοπός του Κανονισμού είναι να διατυπώσει το βασικό πλαίσιο που αφορά στις διαδικασίες 
κατατακτήριων εξετάσεων υποψηφίων για την ένταξή τους στο ΠΠΣ του Τμήματος. Αναλυτικές 
πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών1 στο 
Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην αντίστοιχη 
ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και του ΠΑΠΕΛ  

http://fst.uop.gr/ 
 

2. Θεσμικό Πλαίσιο 
 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων βασίζεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία περί Κατατάξεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα: 

 
• στις διατάξεις του N. 4218/2013, άρθρο έκτο, παρ. 10 (ΦΕΚ 268/2013, τ. Α’), 
• στις διατάξεις του Ν. 4186/2013, άρθρο 57 (Φ.Ε.Κ. 193, τ. Α’), 
• στις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/2013, τ. Β’) 

με θέμα ‘Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης’, 
• στις διατάξεις της ΥΑ Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (ΦΕΚ 1758/2006, τ. Β΄) 

με θέμα ‘Κατάταξη Πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’, 
• στις διατάξεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 74, παρ. 3 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α’) 
• στις διατάξεις του Ν. 4763/2020, άρθρα 43 και 44 (ΦΕΚ 254/20202, τ. Α΄) 
• στις διατάξεις του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/2021, τ. Α΄) 
• στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  ΦΕΚ Τεύχος B’ 1563/09.05.2019 

Σε κάθε περίπτωση, η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τα  οριζόμενα στην ισχύουσα εκείνη τη χρονική στιγμή νομοθεσία. 

 
 

3. Κατατακτήριες Εξετάσεις Υποψηφίων 

 
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις εκάστοτε κείμενες ρυθμίσεις, είναι δυνατή η εισαγωγή 
πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΕΠΙΤΕΤΡΟ μετά από 
κατατακτήριες εξετάσεις. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, καθώς 
και ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από 
τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων Πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου 
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι 
όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να 

 
1 Σε όλο το κείμενο, όπου αναφέρεται το αρσενικό (, διδάσκων, φοιτητής, κ.λπ.) θα εννοείται και η αντίστοιχη χρήση 
του θηλυκού (πχ. διδάσκουσα, φοιτήτρια, κ.λπ.), καθώς και το αντίστροφο, εκτός και αν υπάρχει σαφής 
διαφοροποίηση 

http://fst.uop.gr/
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φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον τίτλο σπουδών. 
 
 

4. Ποσοστό Κατάταξης Υποψηφίων 

 
Το μέγιστο ποσοστό εισακτέων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων Πτυχίων 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του 
αντίστοιχου αριθμού εισακτέων μέσω Εισαγωγικών Πανελλαδικών Εξετάσεων καθορισμένου από το 
Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την αριθ. Φ1/192329/Β3/13- 12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
3185/16-12-2013 τ. Β'). 

 
 

5. Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων 

 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις συμμετοχής και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών των 
πτυχιούχων υποψηφίων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής 
ή και ηλεκτρονικά από 1η έως 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους. 

 
 

6. Δικαιολογητικά Υποψηφίων προς Κατάθεση στη Γραμματεία 

 
Τα δικαιολογητικά που καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΕΠΙΤΕΤΡΟ οι 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος 
περιλαμβάνουν: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενους υποψηφίου. 
2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο ή απλή φωτοτυπία με 

επίδειξη του πρωτοτύπου). 
3. Βεβαίωση Ισοτιμίας του Τίτλου Σπουδών, σε περιπτώσεις που αφορούν σε πτυχιούχους 

εξωτερικού, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου 
σπουδών. 

 
 

5. Περίοδος Διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους (σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β'). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να 
καταταγούν στο ΠΠΣ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία (λαμβάνοντας υπόψη επίσης το άρθρο 74, παρ. 3, του Ν. 4485/2017, τα άρθρα 43 
και 44, του Ν. 4763/2020). 

 
 

6. Εξεταστέα Μαθήματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 
 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία 
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ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, όπως ορίζει επίσης και την εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα των 
εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
 

7. Εξεταστέα Ύλη και Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος και το 
πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων ανακοινώνονται έως την 30η Απριλίου του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται σε σχετικό σημείο  της ιστοσελίδας του Τμήματος ΕΠΙΤΕΤΡΟ. 

 
 

8. Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
ολοκλήρωση των εξετάσεων σε σχετικό σημείο της ιστοσελίδας του Τμήματος ΕΠΙΤΕΤΡΟ 
(http://fst.uop.gr/). 

 
 

9. Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων, που αποτελείται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος και έξι μέλη ΔΕΠ, που ανά δύο έχουν ίδιο ή συγγενικό γνωστικό αντικείμενο με τα 
εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν δεν επαρκούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων 
συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστήμιου που έχουν ίδιο ή συγγενικό αντικείμενο με 
τα εξεταζόμενα μαθήματα. Η Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων εποπτεύει και ρυθμίζει την ομαλή και 
απρόσκοπτη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων, διευθετώντας τυχόν έκτακτα ζητήματα. Ιδιαίτερο 
μέλημα της εν λόγω Επιτροπής είναι η υποχρέωσή της να διασφαλίζει το αδιάβλητο, την απόλυτη 
διαφάνεια και αξιοκρατική διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων. Γραμματέας της Επιτροπής 
Κατατάξεων ορίζεται ο/η προϊστάμενος της  γραμματείας του Τμήματος. 

 

 
10. Εξεταστές-Βαθμολογητές Μαθημάτων Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των γραπτών των 
υποψηφίων   σε αυτές, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει: 
α) δύο (2) εξεταστές-βαθμολογητές και  β) έναν (1) αναβαθμολογητή. 
Ως εξεταστές-βαθμολογητές και αναβαθμολογητής επιλέγονται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με την 
ισχυρότερη επιστημονική συνάφεια προς το γνωστικό αντικείμενο των υπό εξέταση μαθημάτων. 

 
 

11.  Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Για την ομαλή διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε μαθήματος είναι απαραίτητο: 

• η Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων να προσέλθει δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης στο 
χώρο διενέργειας των εξετάσεων  

• τα δύο (2) μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο να προτείνουν από κοινού 
έξι (6) θέματα εξετάσεων 

http://fst.uop.gr/
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• να επιλεγούν τρία (3) από το σύνολο των προτεινόμενων θεμάτων εξετάσεων 

• να διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή ενός θέματος εξέτασης 

• να καταγράφει το θέμα εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή 

• να αναπαραχθεί το θέμα εξέτασης και να διανεμηθεί στους υποψήφιους εξεταζόμενους 

• στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου να ελέγχονται από τους 
επιτηρητές και να καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά 
τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. 

• οι επιτηρητές να παραδίδουν τα γραπτά δοκίμια στην Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων. 

• η Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων να παραδώσει τα γραπτά δοκίμια στους δύο βαθμολογητές (και 
στον αναβαθμολογητή αν χρειαστεί) καλύπτοντας τον βαθμό κάθε βαθμολογητή 

• η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και διατήρηση για ένα έτος των 
γραπτών δοκιμίων. 

 
 

12. Υποχρεώσεις Εξεταζόμενων Υποψηφίων προς Κατάταξη 

 
Στο πλαίσιο της ευθύνης τους για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των κατατακτήριων 
εξετάσεων, οι υποψήφιοι: 

• οφείλουν να προσκομίσουν στο χώρο των εξετάσεων, ατομικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 
άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους 

• οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την καθορισμένη ώρα 
εξέτασης, κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων, και μισή ώρα (30 λεπτά) πριν 
την καθορισμένη ώρα εξέτασης, κατά τις υπόλοιπες ημέρες εξετάσεων 

• δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης του γραπτού δοκιμίου τους, γιατί, σε αντίθετη 
περίπτωση, το γραπτό τους θα αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης 

• παραδίδουν το γραπτό τους και δεν έχουν δικαίωμα να επανέλθουν για τη συνέχιση της εξέτασης, 
σε περίπτωση εγκατάλειψης της αίθουσας εξέτασης 

• έχουν δικαίωμα ολιγόλεπτης εγκατάλειψης της αίθουσας, και μόνο με τη συνοδεία Επιτηρητή, 
κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας 

• δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην αίθουσα εξετάσεων με συνοδεία βιβλίων, τετραδίων, 
σημειώσεων ή άλλων υλικών και αντικειμένων, πλην όσων επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επιτροπής Κατατάξεων 

• δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις όσοι αρνούνται να παραδώσουν 
απαγορευμένα αντικείμενα, καθώς ο Επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων 
μπορεί να  απαγορεύσει την είσοδό τους 

• αποκλείονται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος, σε περίπτωση που 
εξεταζόμενοι έχουν μαζί τους σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενα άλλα 
από  αυτά που επιτρέπονται ή αποπειραθούν να αντιγράψουν ή χρησιμοποιούν κάθε είδους μέσο 
υποκλοπής ή συνεργούν στην τέλεση τέτοιων πράξεων 

• σε περίπτωση που τυχόν αναγράψουν στο δοκίμιό τους απρεπείς εκφράσεις, το γραπτό τους 
αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης 

• δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους, σε κάθε περίπτωση, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές 
συσκευές οποιασδήποτε μορφής 

• που δολιεύουν με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζουν με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή 
των εξετάσεων αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 
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13. Βαθμολόγηση Εξεταζόμενου Μαθήματος 

 
Για τη βαθμολόγηση κάθε εξεταζόμενου μαθήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων, χρειάζεται από τους 
εξεταστές- βαθμολογητές να: 

• βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, με κλίμακα βαθμολογίας 
από μηδέν (0) έως είκοσι (20) 

• εξαχθεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε γραπτού δοκιμίου (μέσος όρος του αθροίσματος της 
βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών) 

• εξετασθεί αν σημειώνεται διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μονάδων στις δύο 
βαθμολογίες των εξεταστών-βαθμολογητών και αναλόγως να παραπεμφθούν τα αντίστοιχα 
γραπτά προς αναβαθμολόγηση στον ορισμένο αναβαθμολογητή 

• σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της βαθμολογίας να 
οριστικοποιηθούν  έως και την 20η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 

• εξαχθεί ο βαθμός του μαθήματος σύμφωνα με τον μέσο όρο του αθροίσματος που προκύπτει από 
τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού 
του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή (σε περίπτωση που απαιτείται αναβαθμολόγηση) 

• κατατεθεί η βαθμολογία κάθε εξετασθέντος μαθήματος στην Επιτροπή Κατατάξεων το αργότερο 
μέχρι την 15η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 

• καταρτιστεί η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά μέχρι την κάλυψη του 
προβλεπόμενου ποσοστού, βάσει του αθροίσματος της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων 
μαθημάτων (περιλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες, με 
την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα μονάδες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα) 

• ληφθεί υπόψη για τους εξεταζόμενους η κατοχή Πτυχίου από Τμήμα με συναφή μαθήματα με το 
Τμήμα κατάταξης (σε περίπτωση ισοψηφίας των εξεταζόμενων, για την αποφυγή της υπέρβασης 
του προβλεπόμενου αριθμού υποψηφίων) 

• διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων (εάν βάσει και του προηγούμενου 
σημείου υφίσταται ισοψηφία υποψηφίων). 

• διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται επιλογή υπεράριθμων υποψηφίων ακόμα και όταν ισοβαθμούν με 
τον  τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής. 

 

 
14. Κατάταξη Υποψηφίων στις Εξετάσεις 

 
1. Η Επιτροπή Κατατάξεων Υποψηφίων συντάσσει πίνακα με φθίνουσα σειρά επιτυχίας των 

υποψηφίων που καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων 
μαθημάτων. Στον πίνακα περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική 
βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και έχουν συγκεντρώσει, δέκα (10) μονάδες 
τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα  που εξετάστηκαν και τον διαβιβάζει στη 
Γραμματεία του Τμήματος. 

2. Σε περίπτωση που αριθμός υποψηφίων είναι μικρότερος από τον μέγιστο αριθμό που 
επιτρέπεται να δεχθεί το Τμήμα (12% των εισακτέων) ο πίνακας των υποψήφιων 
συμπληρώνεται με υποψήφιους που έχουν συμπληρώσει συνολική βαθμολογία 
τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες ανεξάρτητα από την βαθμολογία τους σε καθένα από τα 
τρία μαθήματα   
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3. Μετά τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης, η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα της κατάταξης των υποψηφίων σε σχετικό σημείο της ιστοσελίδας του 
Τμήματος. 

4. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων ούτε η επιλογή υποψηφίων 
που ισοβαθμούν με τον τελευταίο ανατασσόμενο στο Τμήμα ως υπεράριθμων (Νόμος 
4186/2013 άρθρο  57). 

5. Στην περίπτωση ισοβαθμίας για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η 
κατοχή πτυχίου από τμήμα με συναφή μαθήματα με το Τμήμα ΕΠΙΤΕΤΡΟ. 

6. Οι επιτυχόντες με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατατάσσονται σε εξάμηνο 
ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης τους και πάντως όχι σε μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. 

 
 

15. Κατοχύρωση Μαθημάτων Επιτυχόντων Υποψηφίων 

 
Τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων στα οποία οι υποψήφιοι εξετάστηκαν επιτυχώς 

(βαθμός τουλάχιστον 10), κατοχυρώνονται με την ένδειξη ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ,  εφόσον 
γίνουν δεκτοί στο Τμήμα. 

Η κατοχύρωση μαθήματος/των του Τμήματος ΕΠΙΤΕΤΡΟ  σε φοιτητές που γίνονται επιτυχώς δεκτοί 
με κατατακτήριες εξετάσεις ως πτυχιούχοι άλλου Τμήματος, είναι δυνατή, εφόσον αυτοί έχουν διδαχθεί 
το ίδιο ή αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα προέλευσης, σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος και 
έχουν εξεταστεί σε αυτό επιτυχώς. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθήματων που μπορούν να κατοχυρώσουν οι επιτυχόντες των 
κατατακτηρίων εξετάσεων είναι είκοσι πέντε (25). Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται με την αίτηση των 
ενδιαφερομένων παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα και συνοδεύεται από σχετικά 
πιστοποιητικά (αναλυτική βαθμολογία, περίγραμμα μαθήματος από το Τμήμα προέλευσης) 

Η κατοχύρωση γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση 
του αντίστοιχου διδάσκοντος. Για τα εν λόγω μαθήματα, ως βαθμός κατοχυρώνεται εκείνος που είχε 
δοθεί στο Τμήμα προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών μονάδων κατοχυρώνεται ο προβλεπόμενος 
στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 

 

 
16. Ολοκλήρωση Διαδικασίας Κατατακτήριων Εξετάσεων 

 
Σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων των κατατακτήριων 

εξετάσεων φυλάσσονται για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο 
αρχείο του Τμήματος. 

Τέλος, αναφορικά με τα γραπτά δοκίμια των κατατακτήριων εξετάσεων του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους, απαιτείται η σύνταξη πρακτικού καταστροφής γραπτών δοκιμίων. 

 
 

17. Τήρηση, Συμπλήρωση και Αναθεώρηση Παρόντος Κανονισμού 

 
Ο παρών Κανονισμός Κατατακτήριων Εξετάσεων μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί 
με  απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 

 
 
 


