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                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Σύμφωνα  με τις  διατάξεις της παρ. 3 εδαφ. 5α του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/τ. Α΄/4-8-2017) οι 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 αυτή ισχύει και για 

τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του 

Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. 

 

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ήταν 

εκατόν είκοσι πέντε (125) φοιτητές. Επομένως, ο αριθμός των φοιτητών που θα 

μπορούσαν να έρθουν στο Τμήμα Ιατρικής με κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με 

το προβλεπόμενο ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, ήταν δεκαπέντε 

(15) φοιτητές.  

 

Οι θέσεις των εισακτέων που έμειναν κενές, κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού 

12% επί του αριθμού των εισακτέων, ήταν έξι (6).   
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα και τον πίνακα με τις βαθμολογίες όλων των 

υποψηφίων προς κατάταξη, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι φοιτητές που θα 

καλύψουν τις έξι (6) θέσεις που έμειναν κενές, μέχρις εξαντλήσεως του 

προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, με βάση την κατάταξή τους, κατά φθίνουσα σειρά 

συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και 

ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα, είναι οι κάτωθι: 
  

1) Παπαδογιάννη Δανάη, συνολική βαθμολογία 40   

2) Παπαδόπουλος Θεόδωρος,  συνολική βαθμολογία 37 

3) Βασιλάκη Μαριλένα, συνολική βαθμολογία 34.5 

4) Παπαδάκης Βενιαμίν-Κων/νος, συνολική βαθμολογία 33 

5) Τουρλίτη Νικολέτα, συνολική βαθμολογία 33 

6) Μακκού Μαρία, συνολική βαθμολογία 32 

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας (Συν. 29/09/2017) λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τη συζήτηση που ακολούθησε, ομόφωνα 

αποδέχτηκε την εγγραφή των ανωτέρω κατατασσόμενων, ως επιτυχόντων 

εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

        

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής  

 


