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Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 

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

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

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις διατάξεις του άρθρου 74 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Β΄/2017),  

σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/τ.Β΄/2020) 

 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας: 

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

σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε οι εισακτέοι μέσω Κατατακτηρίων 

Εξετάσεων. 

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

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 

• Αίτηση 

• Ευκρινές 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. 

 

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων 

 

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις, διενεργούνται στα παρακάτω 3 μαθήματα: 

 

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 2. Μικροοικονομική 

 3. Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών  

β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. 

γ) Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για 

την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). 

 δ) 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. Η πληρότητα/επάρκεια αξιολογείται από τους διδάσκοντες των 

αντίστοιχων προς αναγνώριση μαθημάτων με βάση τα προσκομισθέντα περιγραμμάτων  

μαθημάτων και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Η απαλλαγή των μαθημάτων αφορά 
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μόνο μαθήματα των δύο πρώτων ετών. Για την απαλλαγή των μαθημάτων είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση του περιγράμματος σπουδών των μαθημάτων από το τμήμα προέλευσης κατά το 

χρονικό διάστημα της φοίτησης του φοιτητή. 

 

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 

Η ύλη ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022  βλ. την παρακάτω ανακοίνωση. 

https://accfin.uniwa.gr/announcements/katataktiries-exetaseis-akadimaikoy-etoys-2021-22/ 

 

Χρόνος εξετάσεων 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 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. 

 

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων 

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται 

ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.  

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.  

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των 

εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.  

Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.  

 δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.  

 ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα 

να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται 

ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. 

 στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, 

τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα 

αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο 

εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο 

από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους 

μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις 

του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς 

εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν 

επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 

οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή 

https://accfin.uniwa.gr/announcements/katataktiries-exetaseis-akadimaikoy-etoys-2021-22/
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ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο 

συγκεκριμένο μάθημα.  

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, 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 . 

η) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι 

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

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

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

αποτελεσμάτων.  


