
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021 

 

Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων 

προς αυτά Σχολών, καθώς και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και 

διετούς κύκλου σπουδών που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021 στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για απόκτηση του Πτυχίου 

Διατροφής και Διαιτολογίας: 

Η Γ.Σ. του Τμήματος στη συνεδρίασή της στις 28 Απριλίου 2020 (αρ. Πράξης 

22/28.04.2020) και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 57 του 

Ν.4186/17.9.2013, τις διατάξεις του Ν. 4218/10.12.2013, του άρθρου 74 παρ. 3 του Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τεύχος Α΄) και τα άρθρα 1, 2, 3 της Φ1/192329/Β3 

Υ.Α. (ΦΕΚ 3185/16.12.2013), αποφάσισε η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη 

πτυχιούχων να γίνει με εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης, όπως ορίζει η σχετική 

νομοθεσία, στα παρακάτω τρία (3) Μαθήματα: 

 

1. Βιολογία του Κυττάρου,  

2. Γενική και Ανόργανη Χημεία, και    

3. Φυσιολογία του Ανθρώπου. 

 

H κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το 

προβλεπόμενο ποσοστό, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία ορίζεται σε 12% επί του 

αριθμού εισακτέων. 

Η κατάταξη των επιτυχόντων σε Εξάμηνο, θα γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος και με βάση τη συνάφεια του περιεχομένου σπουδών του 1
ου

  πτυχίου τους 

προς το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις 

κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1 Νοεμβρίου 2020 έως  και 15 Νοεμβρίου 2020. 

  

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση του ενδιαφερομένου (Υπάρχει στη σελίδα του Τμήματος),  

 Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, 



 Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα 

με την αντίστοιχη βαθμολογία που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη 

Σχολή προέλευσης (Αναλυτική Βαθμολογία), και 

 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλεται και βεβαίωση ισοτιμίας 

του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ).  

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει στο διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2020  έως 

20 Δεκεμβρίου 2020, το δε πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου Μαθήματος. 

Από τη Γραμματεία 

 

 


