
Νομοθεσία Κατατακτηρίων Εξετάσεων 

Υρώ Καρσαλιάκου  

1 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3404 (Α΄ 260/17-10-2005) 
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄ 260) 
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων 
κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των 
μετεγγραφών.  

 
Παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α’ 260),  

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν.4186/2013 περ.α 
και με την §10, του Άρθρου Έκτου, του Ν.4218/2013 (Α΄ 268)  

2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς 
αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου 
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, 
ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή 
Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε 
Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής 
πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα 
υποδοχής.»  

 
Παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄ 60) 

όπως συμπληρώθηκε με την §1 του άρθρου 26 του ν.3467/2006,  
η προσθήκη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν.3794/2009  

και καταργήθηκε με το άρθρο 81 του ν.4009/2011 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) 
3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω 

ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία 
είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την 
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την 
προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν 
εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται  

 
Παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄ 260),  

όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (Α΄ 193)  

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν.4485/2017 (Α΄ 114) 
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.  
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Παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄ 260),  

όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (Α΄ 193)  

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν.4485/2017 (Α΄ 114)  
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..»  

 
Παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν.3404/2005 (Α΄ 260) 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν.4186/2013 (Α΄ 193)  
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα 

θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»  
 

Άρθρο 65 του ν.4386/2016 (Α΄ 83)  
Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου 
χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της 
περίπτωση αα΄ της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 

 


