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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2011-2012
Α) Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων
εξωτερικού και των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας,
καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών, κατατάσσονται
σε Τμήματα σε ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Ειδικότερα οι
πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμ. σπουδών και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων
Σχολών διετούς κύκλου σπουδών στο Α΄εξαμ.
Β) Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών με Τ.Ε.Ι. εσωτερικού και
εξωτερικού κατατάσσονται στα Τμήματα Α.Ε.Ι. στο Α΄εξαμ σπουδών και σε ξεχωριστό
ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων (Ν.3027/02)
Γ) Οι πτυχιούχοι των Ανωτέρω Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών,
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων
υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά κατατάσσονται,
εφόσον το Τμήμα τους έχει αναγνωρισθεί ως αντίστοιχο ή συναφές με το Π.Τ.Δ.Ε.,
στο Α΄εξαμ. σπουδών και σε ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος.
Σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου Παιδείας κατατάσσονται στο Τμήμα
μας, οι πτυχιούχοι των εξής Σχολών:
-Πτυχιούχοι των Ανωτέρω Σχολών Δραματικής Τέχνης
-Πτυχιούχοι των Γυμναστικών Ακαδημιών τριετούς φοίτησης
-Πτυχιούχοι Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών
-Πτυχιούχοι Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θες/κης
- Πτυχιούχοι Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού(ειδικότητας
αξιωματικού ασυρμάτου, ραδιοτηλεγραφητών υπερδιετούς φοίτησης).
-Πτυχιούχοι πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο
ισότιμο προς τα πτυχία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ειδικοτητας
αξιωματικού ασυρμάτου, ραδιοτηλεγραφητών υπερδιετούς φοίτησης.
-Πτυχιούχοι των Σχολών Οικιακής Οικονομίας.
-Πτυχιούχοι της Σχολής Μαιών Μαιευτηρίου «Αλεξάνδρα»
-Πτυχιούχοι της Σχολής Μαιών «Βιργινία Σκυλίτση»
-Πτυχιούχοι της Σχολής Μαιών Γενικού Νος/μείου «Αγία Σοφία» Θεσσαλονίκης
-Πτυχιούχοι της Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης
-Πτυχιούχοι της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»
-Πτυχιούχοι της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού»

-Πτυχιούχοι της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
-Πτυχιούχοι της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Η Ολυμπιάς» του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας
Για τις παραπάνω κατηγορίες η επιλογή θα γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου.
Η Επιτροπή κατατάξεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 4
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Αιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση ενδιαφερομένου (από τη Γραμματεία)
2.Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
(επικυρωμένο). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο
υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται
αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού
πτυχίου. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου
μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι
υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό πτυχίου, για την αποφυγή της υπέρβασης,
γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή των
υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως
υπεράριθμων.
Επίσης διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των πτυχιούχων εξωτερικού
συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου
σπουδών.
3. Αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένη) στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός
πτυχίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος,
Ναυαρίνου 13α, από 1-15 Νοεμβρίου 2011 κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
10.30- 13.30.
ΣΧΕΤ. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Υπουργική. Απόφαση Φ2/121871/Β3/ 3-112005 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της.

Αθήνα 18/04/2011
Από τη Γραμματεία

