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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1. Εισαγωγή 
Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ 
αριθμ.  Φ1/192329/Β3  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ3185/Β/2013),  σχετικά   με τη 
Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και στις διατάξεις του  
άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17.10.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.),  
σχετικά  με  τις κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός των 
εισακτέων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των 
εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 2. Κατάθεση Αίτησης – Δικαιολογητικά 
Η Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, ορίζεται από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου/φίας είναι: 

• Αίτηση 
• Αντίγραφο ΑΔΤ 
• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας 
του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 

Άρθρο 3. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε 
Ακαδημαϊκού έτους. 

Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε 
γραπτή εξέταση τριών (3) μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ορίζει με 
απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος το 
αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος (eee.uniwa.gr)  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης  του  πρώτου  
μαθήματος. 

Οι επιτυχόντες/ούσες φοιτητές/τήτριες των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του και 
εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. 

Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την 
κατάταξή τους αν έχουν επιτύχει βαθμό μεγαλύτερο από τη βάση. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση για την απαλλαγή τους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Η απαλλαγή αυτή 
εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής. 
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