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ΑΠΟΦΑΣΗ
Υπουργείου Παιδείας
Αριθ. Φ.6/57457/Β3
Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τη διαδικασία εξετάσεων µαθηµάτων για αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής που χορηγούνται από οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού
Εκδόθηκε: 23 Ιουνίου 2005

ηµεροµηνία ορισµού των εξετάσεων κάθε εξεταστικής
περιόδου. Εάν ο αριθµός των εξεταζοµένων σε κάποιο
εξεταστικό κέντρο είναι µεγάλος, µπορεί να ορισθεί ως
εξεταστικό κέντρο και άλλο κτίριο που προσφέρεται για
τις εξετάσεις.
2. Η κατανοµή των υποψηφίων κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνεται από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας των εξετάσεων
και ταυτόχρονα αποστέλλονται οι σχετικοί πίνακες στα
εξεταστικά κέντρα. Για την κατανοµή αυτή δύναται να
λαµβάνεται υπόψη ο τόπος µόνιµης κατοικίας του εξεταζοµένου και ο αριθµός των εξεταζοµένων που µπορεί να
δεχθεί κάθε εξεταστικό κέντρο.
3. Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, κατά περίπτωση, στις έδρες των οποίων έχουν ορισθεί τα εξεταστικά κέντρα, τουλάχιστον ένα µήνα προ των
εξετάσεων ορίζουν: α) τα µέλη ∆.Ε.Π. που θα έχουν την
ευθύνη των εξετάσεων (παραλαβή των θεµάτων στα Τµήµατα, φωτοαντιγράφησή τους και µεταφορά τους στις αίθουσες των εξετάσεων, και παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων στους εξεταζόµενους), β) τα µέλη ∆.Ε.Π. που
θα έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των γραπτών, τη
συσκευασία τους και την αποστολή τους στο ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
και γ) τους επιτηρητές των εξετάσεων. Οι κατάλογοι µε τα
παραπάνω ονόµατα και τα πλήρη στοιχεία τους (εκτός
των επιτηρητών) πρέπει να αποστέλλονται στο
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεκαπέντε (15) ηµέρες προ των εξετάσεων
για ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.
4. Οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων µε βάση τον
αλφαβητικό ονοµαστικό πίνακα των εξεταζοµένων, τον
οποίο έχει αποστείλει το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε κάθε εξεταστικό
κέντρο, τηρώντας την αλφαβητική σειρά, καταρτίζουν
ανά κτίριο και αίθουσα ονοµαστικές καταστάσεις τις οποίες µια ηµέρα πριν την έναρξη των εξετάσεων τις αναρτούν στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου σηµειώνοντας
κατάλληλες ενδείξεις από τις οποίες κάθε εξεταζόµενος
µπορεί να διαπιστώσει σε ποιο κτίριο και αίθουσα υπάρχει
η προορισµένη γι'αυτόν θέση.
5. Κατά την είσοδο των εξεταζοµένων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους.
Η ταυτότητα των εξεταζοµένων ελέγχεται µε το δελτίο
αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσηµο για την
ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωµένη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από αρµόδια
Αρχή (∆ήµος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής ονοµατοδοσίας ή απόδοσης στην ελληνική ξενόγλωσσων ονοµάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν. 3228 /2005 "∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Aκαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις" (Α΄80)
β. Του άρθρου 5 του ν. 3027/2002 β "Ρύθµιση θεµάτων
Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (Α/ 152).
γ. Του άρθρου 5 παρ.1 του ν. 3255/04 "Ρυθµίσεις θεµάτων όλων εκπαιδευτικών βαθµίδων" (Α΄138).
δ. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α΄137), όπως αυτό
προσετέθη µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α~194) και
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο α του ν.
2469/1997 (Α~ 38).
2. Το υπ’ αριθµ. 3/3.6.2005 πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Πρόγραµµα εξετάσεων - δικαίωµα συµµετοχής δικαιολογητικά
1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές το χρόνο σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ηµεροµηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το ∆.Σ. του Οργανισµού και δηµοσιοποιούνται εγκαίρως από τον ίδιο.
2. Ο υποψήφιος, προκειµένου να συµµετάσχει στις εξετάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ανάλογα, υποχρεούται να υποβάλει στο
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.. (για µεν την Αθήνα Λεωφ. Μεσογείων 223,
για δε την Θεσσαλονίκη: ∆ιοικητήριο) τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση αναγνώρισης µε πλήρη φάκελο, σύµφωνα µε
απόφαση του αρµοδίου Τµήµατος του ∆.Σ. του
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον δύο µήνες προ της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων.
β) ∆ήλωση συµµετοχής εγκαίρως, όπως έχει οριστεί για
κάθε εξεταστική περίοδο, και
γ) Απόδειξη καταβολής παραβόλου εξετάσεων.
Άρθρο 2
Τόπος - τρόπος εξέτασης - εξεταστικά κέντρα κατανοµή εξεταζοµένων στις αίθουσες
1. Οι εξετάσεις στα µαθήµατα για την αναγνώριση των
πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται
από οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού, διεξάγονται
σε εξεταστικά κέντρα και ανάλογα µε την επάρκεια των
απαιτούµενων αιθουσών, που ορίζονται µε απόφαση του
∆..Σ. του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., η οποία ανακοινώνεται µαζί µε την

Άρθρο 3
Φυλλάδια εξετάσεων
Η επεξεργασία των θεµάτων από τους εξεταζοµένους
γίνονται σε οµοιόµορφα τετράδια ή ηλεκτρονική σελίδα,
ανάλογα µε τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγούνται µε
ευθύνη του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζοµένους κατά µά-
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θηµα. Σε αυτά ο εξεταζόµενος αναγράφει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τον αριθµό
πρωτοκόλλου της αίτησης, που έχει υποβάλει στο
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του τίτλου.
Άρθρο 4
∆ιενέργεια των εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και τόπο που θα
καθορίζει µε απόφασή του το ∆.Σ. του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2005 ανά
µάθηµα ορίζονται οι ηµεροµηνίες:
• Μάθηµα " Παιδιατρική" ,15 Ιουλίου, ηµέρα Παρασκευή.
• Μάθηµα "Χειρουργική",16 Ιουλίου, ηµέρα Σάββατο.
• Μάθηµα "Παθολογία", 17 Ιουλίου, ηµέρα Κυριακή.
2. Τα θέµατα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέµατα πτυχιακών εξετάσεων και επιλέγονται από µέλη ∆.Ε.Π. προερχόµενα από το σύνολο των Τµηµάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής κατά περίπτωση. Η βαθµολόγηση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται
από µέλη ∆.Ε.Π., τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα
που επέλεξαν τα θέµατα των εξετάσεων. Ο καθορισµός
των µελών ∆.Ε.Π. που θα επιλέξουν τα θέµατα των εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνων που θα διορθώσουν τα
γραπτά των υποψηφίων, γίνεται από Ειδική Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Αντιπρόεδρο του Α~ Τµήµατος του ∆.Σ.
του Οργανισµού, τους Προέδρους όλων των Τµηµάτων
Ιατρικής ή Οδοντιατρικής κατά περίπτωση και το µέλος
του ∆.Σ. του οικείου κατά περίπτωση επιστηµονικού κλάδου.
3. Τα µέλη ∆.Ε.Π. που έχουν οριστεί για την επιλογή των
θεµάτων προσέρχονται την ηµέρα των εξετάσεων του συγκεκριµένου µαθήµατος στην έδρα του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
προτείνουν θέµατα παρουσία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, του Αντιπροέδρου
του οικείου Τµήµατος του ∆.Σ. του Οργανισµού και του
µέλους του οικείου επιστηµονικού κλάδου κατά περίπτωση. Ο αριθµός των θεµάτων που προτείνει κάθε µέλος είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των θεµάτων στα
οποία έχει οριστεί από την Ειδική Επιτροπή να απαντήσουν οι εξεταζόµενοι. Οι εξετάσεις µπορεί να γίνονται και
µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Ειδικότερα τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε σηµείωση, παράλληλα, της ορθής
απάντησης και καταχωρίζονται αµέσως σε ενιαία δεξαµενή µε συνεχόµενη αρίθµηση. Παρουσία των εκπροσώπων
όλων των Τµηµάτων και του αρµοδίου µέλους του επιστηµονικού κλάδου Ιατρικών Επιστηµών ή κλάδου Οδοντιατρικής κατά περίπτωση, κληρώνονται οι ερωτήσεις
από την ενιαία δεξαµενή. Τα θέµατα που κληρώνονται για
τους υποψηφίους καταγράφονται σε ενιαίο κείµενο ή ηλεκτρονική σελίδα και αποστέλλονται µε FAX στα εξεταστικά κέντρα, όπου µετά την αναπαραγωγή τους διανέµονται στους εξεταζοµένους.
4. Οι εξετάσεις διενεργούνται µόνο στην Ελληνική
γλώσσα. Το αρµόδιο µέλος ∆.Ε.Π. παραλαµβάνει τα θέµατα και τα παραδίδει στις αίθουσες.
5. Οι εκπρόσωποι των Τµηµάτων παραµένουν στα Γραφεία του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, για να επιλύσουν τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν και διαµορφώνουν το τελικό φύλλο
των αναµενόµενων απαντήσεων, οι οποίες θα αποσταλούν µαζί µε τα γραπτά στα εξεταστικά Κέντρα µε σκοπό
να βοηθήσουν στην οµοιογενή και αντικειµενική βαθµολόγηση.
Άρθρο 5
Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - διάρκεια
εξέτασης
1. Στους χώρους, όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις,

λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αδιάβλητη
διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα θα γίνεται ο έλεγχος
της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και θα
σηµειώνεται η παρουσία ή η απουσία κάθε υποψήφιου σε
κάθε µάθηµα, µε βάση τις ονοµαστικές καταστάσεις που
έχουν αποσταλεί.
2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζοµένους ειδικό τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα µε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε µάθηµα. Το τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα µε τις ερωτήσεις αποτελεί
γραπτό δοκίµιο του εξεταζοµένου, από τη στιγµή που θα
τεθούν σε αυτό οι κανονισµένες ακριβείς ενδείξεις των
ατοµικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται
από τους επιτηρητές. Κατά την παράδοση του γραπτού
δοκιµίου οι εξεταζόµενοι υπογράφουν στην αντίστοιχη
θέση του καταλόγου των εξεταζοµένων. Με την παράδοση κάθε τετραδίου ή της ηλεκτρονικής σελίδας ο επιτηρητής, παρουσία του εξεταζοµένου, σφραγίζει µε ειδικό
αυτοκόλλητο το όνοµα του εξεταζοµένου, σηµειώνει µε
οριζόντια γραµµή το τέλος της ανάπτυξης των θεµάτων
διαγράφοντας ή εποπτεύοντας, επίσης µε τη µέριµνα και
ευθύνη του εξεταζοµένου, να µην υφίσταται οποιοδήποτε κενό στις θέσεις των απαντήσεων και θέτει σφραγίδα
µε ένδειξη "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π."
3. Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες
και 30 (τριάντα) λεπτά. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει µία
(1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων του συγκεκριµένου µαθήµατος. Κάθε υποψήφιος
που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωµα να επανέλθει
για τη συνέχιση της εξέτασης.
4. Χρωµατιστά µελάνια εκτός του µπλέ και του µαύρου
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό
δοκίµιο αποκλείουν το γραπτό από την εξέταση.
5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε µαθήµατος, τα γραπτά µε τις απαντήσεις καταµετρούνται από τους επόπτες
των αιθουσών, σηµειώνοντας σε ειδικό έντυπο τη συµφωνία του αριθµού των γραπτών µε τον αριθµό των εξετασθέντων και τον αριθµό των µη προσελθόντων για εξέταση και παραδίδονται στους υπεύθυνους καθηγητές για τη
βαθµολόγησή τους από τα ορισθέντα από την Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων µέλη ∆.Ε.Π. - βαθµολογητές, µε βάση
τις ορθές απαντήσεις που αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία από την Επιτροπή εξετάσεων του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Μετά την περάτωση της βαθµολογίας ο κατάλογος των επιτυχόντων αποστέλλεται σε τρία αντίτυπα, ένα στο
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ανακοίνωσή τους, ένα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
και ένα στον οικείο Πρόεδρο του Τµήµατος που εδρεύει
το εξεταστικό κέντρο.Ο πίνακας των αποτυχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 6
Πειθαρχία διαγωνιζοµένων
Ο εξεταζόµενος που έχει µαζί του σηµειώσεις σχετικά
µε το εξεταζόµενο µάθηµα ή αντικείµενο άλλο από αυτά
που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιµοποιεί κάθε είδους µέσο υποκλοπής ή
αναγράφει πάνω στο γραπτό δοκίµιο απρεπείς εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριµένου µαθήµατος ή για ορισµένες εξεταστικές περιόδους ανάλογα
µε τη σοβαρότητα του παραπτώµατος, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, που λαµβάνεται µετά από προηγούµενη
απολογία του εξεταζόµενου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να φέρουν µαζί τους κινητά
τηλέφωνα ή οποιασδήποτε µορφής ηλεκτρονική συσκευή. Ο εξεταζόµενος που δολιεύεται µε οποιοδήποτε
τρόπο τις εξετάσεις ή εµποδίζει µε ανυπακοή ή αταξία την
οµαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την παραπέρα
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εξέταση στο συγκεκριµένο µάθηµα.
Άρθρο 7
Βαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων υποψηφίων
1. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθµολογητές
που έχουν οριστεί από την Ειδική Επιτροπή ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Η αξιολόγηση των γραπτών απαντήσεων των
υποψηφίων γίνεται µε βάση τη µέθοδο των ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις είναι εκατό (100) και
ο χρόνος συµπλήρωσης υπολογίζεται σε ένα (1) λεπτό και
τριάντα (30) δευτερόλεπτα ανά ερώτηση. Κάθε ορθή
απάντηση λαµβάνει µία (1) µονάδα και ως ελάχιστη βάση
επιτυχίας ορίζονται οι πενήντα (50) µονάδες µε άριστα τις
εκατό (100). Ο αριθµός των προσφεροµένων επιλογών
ανά ερώτηση είναι πέντε και καθορίζεται από την Ειδική
Επιτροπή των εξετάσεων κάθε εξεταζοµένου µαθήµατος
των Τµηµάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής. Από τις πέντε
(5) προσφερόµενες επιλογές η ορθή απάντηση είναι µόνο µία. Κάθε λανθασµένη απάντηση αφαιρεί το ένα τέταρτο (Ό) της µονάδας από την αντίστοιχη ερώτηση.
Ερωτήσεις αναπάντητες δεν συνυπολογίζονται στην τελική βαθµολογία
2. Οι βαθµολογητές των γραπτών δοκιµίων θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον το 80% των µελών ∆.Ε.Π. κατά τοµέα
και τα ονοµαστικά τους στοιχεία δε δηµοσιεύονται σε καµία περίπτωση.
3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων οι εξετασθέντες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την επίδειξη του
γραπτού τους από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού
και την επαναβαθµολόγησή του, εάν προκύψει σφάλµα ή
παράλειψη στην αρχική βαθµολόγηση.
Άρθρο 8
Πληρωµή Παραβόλου
Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των
εξετάσεων ο κάθε εξεταζόµενος καταβάλλει παράβολο
σε ειδικό λογαριασµό, που κοινοποιείται συγχρόνως µε
την κατάσταση κατανοµής. Το ύψος του παραβόλου θα
οριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18, εδ. (γ) του ν. 3328/05. Ειδικά
για τις εξετάσεις έτους 2005 το ύψος του παραµένει το
ίδιο.
Ιδιαίτερες λεπτοµέρειες που θα προκύψουν από την παρούσα απόφαση ρυθµίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., ύστερα από γνώµη της
Ειδικής Επιτροπής .
Η υπ’ αριθµ. Φ6/37695/Β3/26.4.2004 υπουργική απόφαση δεν ισχύει από τη δηµοσίευση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2005
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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