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ΠΡΟΣ: -Αναπληρωτή Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και

ιεθνών Σχέσεων
ΚΟΙΝ: ιεύθυνση Εκπαίδευσης και

Έρευνας

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την 
αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις εισαγωγής φοιτητών: εκ νέου, με 
το 10%, μετεγγραφής ή εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις.

ΣΧΕΤ: Το 1718033562/28-6-18 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας 
της 29-6-2018 που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε 
για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Ο Πρύτανης

Εσωτερική διανομή 
-Γραμματεία Συγκλήτου



Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 29-6-2018 
(19η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2017-18)

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ θέιια 12ο 
Συμπλήρωση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την αναγνώριση 

μαθημάτων στις περιπτώσεις εισαγωγής φοιτητών: εκ νέου, με το 10%, μετεγγραφής
ή εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, 
καθηγητής κ. Κ. Μπουραζέλης, καταθέτει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1718033562/28-06-18 
έγγραφό του με το οποίο εισηγείται τη συμπλήρωση της από 29-1-2018 απόφασης της 
Συγκλήτου (αναφορικά με το θέμα, περί αναγνωρίσεως μαθημάτων στις περιπτώσεις 
εισαγωγής φοιτητών: εκ νέου, με το 10%, από μετεγγραφή φοιτητών από άλλα ΑΕΙ ή 
εισαγωγής με Κατατακτήριες Εξετάσεις»), με την προσθήκη της φράσης «και ιιόνο για 
την περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων» στο τέλος της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου, 
καθώς και της μνείας των υπ’ αριθμ. 10 και 11 σχετικών εγγράφων, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1718033562/28-6-18 έγγραφο του Αναπληρωτή Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Κων. 
Μπουραζέλη, με το οποίο εισηγείται τη συμπλήρωση της από 29-1-2018 
απόφασης της Συγκλήτου,

2. Το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 (Α’ 260),
3. Το άρθρο 35 του Ν. 4115/2013 ( Α’ 24),
4. Την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (Β’ 3185/2013),
5. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76),
6. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως αντικαθιστά την 

περίπτωση γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
7. Την παρ. 3, του άρθρου 74 του Ν. 4485/2017, με την οποία αντικαταστάθηκαν οι 

διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 (Α’260), όπως αυτές 
είχαν αντικατασταθεί με τις περιπτώσεις γ’ και δ’ του άρθρου 57 του 
Ν.4186/2013 (ΑΊ93),

8. Τα άρθρα 8 και 84 του Ν.4485/2017,
9. Την υπ’ αριθμ. 134/Ε2261/20-11-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του 

ΕΚΠΑ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρύτανη,
10. Το υπ’ αριθμ. 1718029012/24-5-18 ερώτημα του Αναπληρωτή Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Κων. Μπουραζέλη, 
σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Έρευνας, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11. Την υπ’ αριθμ. Ζ1/98884/15-06-2018 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και τη 
σχετική προφορική γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του ΕΚΠΑ, κυρίας 
Νίκης Μαριόλη,

1

Marlen Vlachou
Highlight

Marlen Vlachou
Highlight



αποφασίζει και εγκρίνει, με γνώμονα τη Συνταγματική αρχή της αυτοδιοίκησης των 
Α.Ε.Ι. που επιβάλλει ζητήματα αμιγώς ακαδημαϊκά να ρυθμίζονται από τα αρμόδια 
ακαδημαϊκά όργανα των ιδίων των Α.Ε.Ι. και έως την έκδοση του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Ιδρύματος, τη συμπλήρωση της από 29-1-2018 απόφασης της 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων, που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς 
στο Τμήμα προέλευσης, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται στο Ε.Κ.Π.Α., 
από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και μετά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 
του Ν. 4115/2013, και κατά την ερμηνεία αυτής, ορίζεται ως ακολούθως:
Η αναγνώριση αυτή αφορά την εισαγωγή ιιε Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εκ νέου 
εισαγωγή υποψηφίων ιιε το 10% και πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεως του φοιτητή που εισάγεται σε 
Σχολή/Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. Οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των 
μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που 
διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο 
από αυτό της εγγραφής τους.
Εφόσον η Συνέλευση προβεί σε αναγνώριση μαθημάτων και απαλλαγή από την εξέταση, 
τότε η αναγνώριση αυτή περιλαμβάνει και την καταχώριση της αντίστοιχης βαθυολογίαα 
που είχε λάβει ο φοιτητής στο ΤΙανεπιστήιιιο προέλευσης και των αντίστοιχων 
πιστωτικών ιχονάδων του Τυήοατος υποδοχής. Αλλως, σε περίπτωση που απαιτηθεί 
συμπληρωματική εξέταση ή άσκηση, τότε δεν πρόκειται για «αναγνώριση» του 
μαθήματος, κατά την έννοια του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013, αλλά για τροποποίηση 
των όρων λήψης των μονάδων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μάθημα (ειδικότερα 
απαλλαγή από παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος) και θα πρέπει ο βαθυ,όα 
να καταχωρίζεται υ,ε βάση τη συμπληρωαατική αυτή εξέταση ή άσκηση και τις 
αντίστοιχες πιστωτικές ιιονάδες από το Τμήμα υποδοχής.
2. Η ρύθμιση του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 ισχύει και για τους φοιτητές που 
μετεγγράφονται σε συγκεκριμένο Τμήμα υποδοχής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για τις μετεγγραφές.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι διατάξεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Ίδρυμά μας διαμορφώνονται, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 (Β’ 3185) 
Υπουργικής Απόφασης, η οποία ισχύει στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 και σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 74, του Ν. 4485/2017, συνδυαστικά με την ανωτέρω υπουργική απόφαση —στις 
περιπτώσεις που ισχύει— και κατ ’ ερμηνεία, ως ακολούθως:
Βαθμολογική Κλίμακα - Βαθμολογία - Σειρά επιτυχίας - Αναγνώριση μαθημάτων.
1. 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. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται 
από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων και η 
κλίμακα συνεχίζει να υφίσταται ως βαθμολογική κλίμακα των Κατατακτηρίων
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Εξετάσεων ρε αποδεκτό άθροισμα βαθμολογίας yia την εισαγωγή των υποψηφίων, 
τουλάγιστον τκ  τριάντα (30) ρονάδεο, ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιρέρους 
μαθήματα και ρόνο για την περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων.

2. Αντιστοίχως, στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής η βαθμολόγηση γίνεται 
στη δεκάβαθμη κλίμακα, η οποία ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το δέκα (10). 
Με την αναγωγή της βαθμολογίας των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων, 
από την εικοσάβαθμη κλίμακα (βάσει της οποίας βαθμολογήθηκαν στις 
Κατατακτήριες εξετάσεις) στην αντίστοιχη δεκάβαθμη κλίμακα (βάσει των 
ακαδημαϊκών κριτηρίων βαθμολόγησης), γίνεται η απόδοση της βαθμολογίας, που 
ισχύει και για τη βαθμολόγηση στις εξετάσεις των μαθημάτων των Σχολών και 
Τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων.

3. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων θα εξετάζονται με θέματα ανάπτυξης σε 
το ία (3) μαθήρατα που θα αντιστοιγούν σε μαθήματα του προγράρρατος σπουδών 
των οικείων Σχολών και Τμημάτων που διενεργούν τις κατατακτήριες εξετάσεις.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι Συνελεύσεις των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος 
μας απαλλάσσουν τους κατατασσορένους από την εξέταση των τριών (3) μαθημάτων, 
στα οποία εξετάστηκαν via την κατάταξή τους, εφόσον έγουν λάβει, κατά την 
αναγωγή στη βαθρολογική κλίρακα του δέκα (10) και σύρφωνα ιχε τα ακαδρραϊκά 
κριτήρια βαθρολόγησης, τουλάγιστον το βαθμό (5).

5. Για όσα επιπλέον ζητήματα ρυθμίζει ρητά ο νόμος 4485/2017, καθώς και η υπ’ 
αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 (Β’ 3185) Υπουργική Απόφαση, η οποία ισχύει στο μέτρο 
που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 84 του 
Ν. 4485/2017, ισχύει η ρύθμιση του νόμου.

6. Οι παρούσες διατάξεις σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ισχύουν 
από το ακαδηραϊκό έτος 2017-2018 και εφεξής, μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για το τρέγον έτος, τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα των 
κατατακτηρίων εξετάσεων και η ύλη αυτών, ισχύουν όπως είχαν ορισθεί. Όσον 
αφορά τις υπόλοιπες διαδικασίες των κατατακτηρίων εξετάσεων, ισχύουν τα 
ανωτέρω οριζόμενα».

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις Πρυτανικές Αρχές, στο Γραφείο
Νομικού Συμβούλου και σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος με μέριμνα
του Τμήματος Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
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Αθήνα, 13-7-2018 
Ο Πρύτανης


