
Άρθρο 74 

Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4327/2015 (Α΄ 50), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Τμήματα των 

Ιδρυμάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που 

ορίζονται ως εξής: 

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 4ο Επιστημονικό Πεδίο: 

Επιστήμες Οικονομίας και 

Πληροφορική.». β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β) 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς 

συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα 

μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή 

στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι 

συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου 

ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

αα) Τα κοινά μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας 

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν 

κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας 

Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα 

(Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 

εξεταστούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 

1ο Επιστημονικό Πεδίο. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 

εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο 

Επιστημονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της 

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 

Ιστορία Προσανατολισμού 

Ιστορία Προσανατολισμού 

Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα 

Λατινικά Προσανατολισμού 

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ αα) Τα κοινά μαθήματα, στα 

οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 

Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): 

η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η 

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να 



εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στα 

Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να 

εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο 

Επιστημονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της 

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 

3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Φυσική Προσανατολισμού 

Φυσική Προσανατολισμού 

Χημεία Προσανατολισμού 

Χημεία Προσανατολισμού 

Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα 

Μαθηματικά Προσανατολισμού Ομάδα Προσανατολισμού 

Βιολογία Προσανατολισμού 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αα) Τα κοινά μαθήματα, στα 

οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών 

Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, 

είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη 

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα 

(Γενικής Παιδείας). 

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 

εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 3ο 

Επιστημονικό Πεδίο. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να 

εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 4ο 

Επιστημονικό Πεδίο. 

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της 

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική 

Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού 

Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού 

Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα 

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού» 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018. 

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄ 

193), αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των 



υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες 

εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις 

πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν 

επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο 

στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. 

5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για 

Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή 

φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι 

απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή 

προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν 

σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι 

δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι 

κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία 

εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 

5α. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-

2017, 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. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως 

επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ 

εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και 

για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση 

του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..» 

4.α)Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τους μαθητές και 

αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 

των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό 

επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανωτέρω 

ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των 

Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται: 

αα) το ειδικό ποσοστό, ββ) η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υποψηφίων στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και ο τρόπος επιλογής τους. 

β. Για τους μαθητές και αποφοίτους της περίπτωσης α’ και για την εισαγωγή τους, 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), 

Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας 

Εμπορικού Ναυτικού, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων 

του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην 

παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193). Η επιλογή γίνεται χωρίς νέα 

εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του 

σχολικού έτους 2016-2017. 



Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα θέματα των υποπεριπτώσεων 

αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ για την εισαγωγή στις Σχολές της παρούσας 

περίπτωσης. 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 32 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 

2/3/2018 

Σημ.: όπως διαμορφώθηκε η υποπερίπτωση ββ της περ.α)μετά την κατάργηση του 

άρθρου 36 του ν.4494/2017 
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