
 

  

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Πρέβεζα, 16 Νοεμβρίου 2021  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν με 
φυσική παρουσία σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 69136/Ζ1 (ΦΕΚ 5138/05-11-
2021), τις ακόλουθες ημερομηνίες ως εξής :  

 
 Διοικητική των Επιχειρήσεων      Δευτέρα 6/12/2021 και ώρα 11:00-13:00 

 
 Μαθηματικά για Οικονομολόγους       Τετάρτη 8/12/2021 και ώρα 09:00-11:00 

 
•     Μικροοικονομική           Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 12:00-14:00 
 

Ο εξεταζόμενος φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική ταυτότητα. 

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 της υπό 

στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης: 

Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός 

των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, 

πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή 

βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ 

(48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη 

διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3185/16-12-2013 ΦΕΚ τεύχος Β’ 

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των 

εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική 

βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα 

(10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.  

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό 

[12% Χ 265(αριθμός εισακτέων) = 32].  

 



 

  

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της 

υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός  

πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται 

επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα ως υπεράριθμων. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4485/2017 : 

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις καλύπτονται μέχρις 

εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, 

υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα 

(30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. 


