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ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

Κατηγορίες κατατασσομένων  

Οι κατηγορίες κατατασσομένων περιλαμβάνουν πτυχιούχους Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή 

ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κατόχους πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και 

υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συνάφεια 

γνωστικού αντικειμένου του πρώτου πτυχίου. 

 

Ποσοστά κατατασσομένων 

Το ποσοστό των κατατάξεων των παραπάνω πτυχιούχων ορίζεται από το νόμο σε 

12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα 

Πανεπιστημίου. 

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Επιμερισμός του 

παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων 

για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη 

κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

 

Επιλογή υποψηφίων 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Δκ.Πα.Ε. γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες 

εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα. 

 

Εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.for.ihu.gr) 

το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν 

στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Δι.Πα.Ε. υποβάλλονται δια 

ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

 



Δικαιολογητικά  

 (α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση του/της υποψηφίων η οποία 

εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.for.ihu.gr 

ακολουθώντας τη διαδρομή  Υπηρεσίες – Χρήσιμα  Έντυπα. 

(β) ένα απλό αντίγραφο του πτυχίου του/της υποψηφίου/ας ή πιστοποιητικό 

περάτωσης σπουδών.  

Προκειμένου για πτυχιούχους 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. 

 

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων  

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 

Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 

Το Πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 

του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του 

πρώτου μαθήματος. 

 

Τρόπος Διεξαγωγής Εξετάσεων 

 Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, 

υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

 Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από 

αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 

πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

 Επιτρέπεται η χρήση μόνο μπλε ή μαύρου μελανιού. Η χρήση άλλων χρωμάτων 

μελανιών ή άλλων στοιχείων αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείει το γραπτό 

από τη βαθμολόγηση. 

 Δεν επιτρέπεται στην αίθουσα ο υποψήφιος να έχει μαζί του βιβλία, τετράδια, 

σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. 

 Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 

ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. 

 Οι υποψήφιοι/ες, που παραδίδουν το γραπτό τους δεν έχουν δικαίωμα να 

επανέλθουν για τη συνέχιση της εξέτασης. 

 Αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής αποκλείει τον υποψήφιο από τις εξετάσεις 

του συγκεκριμένου μαθήματος. 



 Υποψήφιοι/ες που δολιεύουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των 

εξετάσεων αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν 

επιτρέπεται.  

 

Εξάμηνο κατάταξης επιτυχόντων 

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου για 

Τμήματα πενταετούς φοίτησης.  

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων 

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων, μετά την έκδοσή τους, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Εγγραφή των επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα 

Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά 

εγγραφής των κατατασσομένων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 

Απαλλαγή από τα εξεταζόμενα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 

Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων στα οποία 

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

μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. 

 

Απαλλαγή από μαθήματα 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι 

απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που διδάχθηκαν πλήρως ή 

επαρκώς στο Τμήμα Προέλευσης.  

Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε 

μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν 

πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων μπορούν οι 

υποψήφιοι να βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος ακολουθώντας τη διαδρομή 

Υπηρεσίες – Χρήσιμα  Χρήσιμες Πληροφορίες για φοιτητές/τριες.  


