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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ.  Φ1/192329/Β3  Υπουργική  

Απόφαση  (ΦΕΚ3185/2013,  τ.  Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην τροποποίηση της απόφασης αυτής με την υπ’ αριθμ. 

92983/Ζ1/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1329/Β/2015) και στις διατάξεις του  Ν.4485/2017  

(ΦΕΚ114/2017  τ.  Α΄  άρθρο  74  παρ.3),  σχετικά  με  τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας: 

• Ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους 

του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν 

επιτρέπεται). Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των 

κατατάξεων 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. 

• Η Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, ορίζεται   από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση συμμετοχής 

• Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 

• Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών 

• Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου 

• Αίτηση για προφορική εξέταση συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με 

το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής 

επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς 

(ΦΕΚ 1329/Β/2015). 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ή/ και 

αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Μαθήματα κατατακτηρίων εξετάσεων 

Α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: 

1. Μαθηματική Ανάλυση I  

2. Φυσική Ι  

3. Μηχανική Ι 

Β) Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών προτείνεται από την 

Επιτροπή Κατατάξεων και ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενώ  δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. 
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Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσομένους από την εξέταση 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή 

επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο 

Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από 

την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους. 

Επιτροπή Κατατάξεων 

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία 

συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών.  

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της 

διαδικασίας. Για αυτόν τον λόγο, στο γραπτό, 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, την ώρα που παραδίδεται 

κάθε γραπτό δοκίμιο. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα γραπτά στους δύο βαθμολογητές 

ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου 

βαθμολογητή.  

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 

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 σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Χρόνος εξετάσεων και διάρκεια εξέτασης 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  διενεργούνται κατά το διάστημα από 1έως 20 Δεκεμβρίου κάθε 

ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης  του  πρώτου  μαθήματος  

(Υ.Α.  Φ1/192329/Β3  (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013). 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος 

για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνονται 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

Βαθμολόγηση και σειρά επιτυχίας 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε 

εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ή άλλων 

Τμημάτων του ΠΑΔΑ, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα.  

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 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 
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εξεταζόμενων μαθημάτων. Στην εν λόγω σειρά 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 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 πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα 

με το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα 

σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων 

υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή 

υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα Ναυπηγών 

Μηχανικών ως υπεράριθμων.  

Να σημειωθεί ότι επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη 

χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά των υποψηφίων 

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

αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό 

πρακτικό και καταστρέφονται. Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 


