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Κατατακτήριες Εξετάσεις:  

Μια δεύτερη ευκαιρία στην πρώτη επιθυμητή επιλογή  

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν μια ετήσια διαδικασία με βάση την οποία οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνουν εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα άλλων Τμημάτων των 

Σχολών της αρεσκείας τους, με σκοπό να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο προπτυχιακού 

επιπέδου. 

 

Οφέλη από τις κατατακτήριες εξετάσεις 

 

Στην ουσία, οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν μια πιο απλή αλλά απαιτητική διαδικασία 

να εισαχθεί ένας απόφοιτος στη Σχολή της επιθυμίας του, γεγονός που ίσως δεν το κατάφερε στις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Τα οφέλη είναι πολλά: 

 Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τρία μόνο μαθήματα που αντιστοιχούν σε τρία μαθήματα του 

πρώτου εξαμήνου της Σχολής – στόχου. Συνεπώς, η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές συνεπάγεται ότι 

ήδη θα έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση σε αυτά τα μαθήματα του οδηγού σπουδών και επομένως, δεν 

επανεξετάζονται. 

 Ανάλογα με τη Σχολή – στόχο, ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρός, συνεπώς δεν 

υπάρχει σίγουρα το ίδιο επίπεδο ανταγωνισμού που υπήρχε την περίοδο των πανελληνίων 

εξετάσεων. 

 Το σημαντικότερο ίσως κίνητρο για τις εξετάσεις αυτές είναι τα επαγγελματικά οφέλη που 

προκύπτουν από τα νομικά δικαιώματα που προσφέρει η Σχολή – στόχος και που αναγνωρίζονται 

από το Δημόσιο Τομέα, όπως για παράδειγμα η υπογραφή Λογιστή Β΄ Τάξης. Αυτό συνεπάγεται 

ότι το δεύτερο πτυχίο θα συμβάλλει πολύ θετικά στην ανεύρεση εργασίας στον τομέα που επιθυμεί 

ο υποψήφιος, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα δεν προσφέρονται από τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 Σε κάθε περίπτωση η απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου εκπληρώνει όνειρα εφηβικής ηλικίας 

ή ικανοποιεί ανάγκες δια βίου μάθησης, ανάλογα με τον τρόπο σκέψης και επιθυμίας του εκάστοτε 

υποψηφίου φοιτητή. 

 

Ποια είναι η διαδικασία (άρθρο 57 Ν.4186/2013) 

 

Κάθε οικονομική σχολή ενός Πανεπιστημίου δημοσιεύει μια φορά το χρόνο τις προϋποθέσεις 

για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων ως προς τα προαπαιτούμενα, τα εξεταζόμενα 
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μαθήματα και την εξεταστέα ύλη, το χρόνο πραγματοποίησης και τον αριθμό των εισακτέων στις 

θέσεις που προσφέρει. Για να συμμετάσχει κανείς στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει τις σπουδές του στο πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει τα 

υπόλοιπα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, όπως ένας συγκεκριμένος μέσος όρος βαθμολογίας 

του πρώτου πτυχίου που κάποια τμήματα ζητούν. 

Ως γενικά στοιχεία της διαδικασίας ισχύουν τα κάτωθι: 

 Οι εξετάσεις διεξάγονται από 1η έως την 20η ημέρα του Δεκεμβρίου κάθε έτους με βάση τις 

νομοθετικές διατάξεις. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι τόσο των ΑΕΙ 

όσο και των ΤΕΙ. 

 Η είσοδος στη Σχολή – στόχο μετά την επιτυχή έκβαση των εν λόγω εξετάσεων, γίνεται στο 

δεύτερο έτος σπουδών ή σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο όπως ορίζουν τα αρμόδια όργανα της 

Σχολής, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες να ολοκληρώσουν τις σπουδές 

στο δεύτερο πτυχίο σε τρία χρόνια αντί για τέσσερα. Βέβαια να σημειωθεί ότι παρόλο που η 

είσοδος των επιτυχόντων γίνεται στο δεύτερο έτος, οφείλονται τα υπόλοιπα μαθήματα του οδηγού 

σπουδών που περιλαμβάνονται στο πρώτο έτος, εκτός από τα τρία που έχουν ήδη εξεταστεί. 

 Επίσης, ανάλογα με την απόφαση της Σχολής – στόχου, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης 

κάποιων από τα μαθήματα του οδηγού σπουδών που συμπίπτουν σε ύλη και περιεχόμενο με 

παρεμφερή ή όμοια με το πρώτο πτυχίο του επιτυχόντα, συνεπώς επιτρέπεται η απαλλαγή από 

την παρακολούθηση και τη γραπτή εξέταση αυτών. 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα 

 

Τμήμα – Σχολή Μαθήματα 

 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΟΕΕ) 

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

 Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και  

Οικονομικά Προβλήματα 

 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΟΕΕ) 

Γενικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων 

Μικροοικονομική Ι 

Ποσοτικές μέθοδοι Ι 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΟΕΕ) 

Εισαγωγή στην Επικοινωνία 

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
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Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών  και 

Διεθνών Σπουδών 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Μακροοικονομική Ι 

Μικροοικονομική Ι 

Στατιστική Ι 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία 

Οικονομική Θεωρία 

Στατιστική I 

 

  


