
Αρθρο 15 
  
Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
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. 
  
2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστηµίου και πτυχιούχων 
ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύµατα του 
Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για 
τα υπόλοιπα Ιδρύµατα σε ποσοστό 4 % του προβλεπόµενου αριθµού 
εισακτέων σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις 
κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστηµίου, T.E.I. ή ισότιµων προς αυτά, 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων 
σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι 
ισότιµων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τµήµα T.E.I, ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι 
πτυχίων T.E.I, ή ισότιµων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 
5% επί του αριθµού εισακτέων σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, κάτοχοι 
πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, 
καθώς και κάτοχοι ισότιµων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% 
του αριθµού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τµήµα Πανεπιστηµίου. 
Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τµηµάτων 
Οδοντιατρικής σε Τµήµατα Ιατρικής και πτυχιούχων Τµηµάτων Ιατρικής σε 
Τµήµατα Οδοντιατρικής πραγµατοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του 
αριθµού εισακτέων στο Τµήµα υποδοχής. 
  
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. 
  
4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 
υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται µε βάση το βαθµό πτυχίου ή µε 
κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία µαθήµατα. Όπου η επιλογή των υποψηφίων 
γίνεται µε εξετάσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο 
της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το 
άθροισµα της βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά 
αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία 
τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν 
συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) 
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 ο βαθµός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθµούν. Αν 
και ο βαθµός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση µεταξύ των 
ισοδύναµων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που 
ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στο Τµήµα υποδοχής ως 
υπεράριθµων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 



για τη συµµετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία 
επιλογής µε εξετάσεις. 
  
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη 
διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

	


