ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 2012-2013
Τπνπξγείν Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
Γειηίν Σχπνπ, 10-04-2013
Ννκνζεηηθή Ρύζκηζε ΤΠΑΙΘΠΑ γηα ηε κεηαθνξά ζέζεωλ επηηπρόληωλ ζηηο
Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 γηα ηελ εηζαγωγή
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζέζεο ζηνπο επηηπρφληεο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ 20112012.
Η κεηαθνξά ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ Παλεπηζηήκην ζε Παλεπηζηήκην ή
απφ ΣΔΙ ζε ΣΔΙ δηαθνξεηηθήο πφιεο, αληίζηνηρεο ρνιήο ή Σκήκαηνο.
Γηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο:
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη επηηπρφληεο πνπ είραλ εηζαρζεί ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (ΜάηνοΙνχληνο 2012) θαη ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιήλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, δελ ππεξβαίλεη
ηηο 7.500 επξψ ή ηηο 15.000 επξψ γηα Δηδηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
34 παξ 19α (Ν. 4115/2013).
Η Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαθνξάο έρεη σο εμήο:
Η
αίηεζε
ππνβάιιεηαη
ειεθηξνληθά.
(ζ.ζ.
ζηε
δηεχζπλζε http://solon.minedu.gov.gr/)
Γηα ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε, ν ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο
επηηπρίαο ηνπ, πξνζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
επηδεηθλχνληαο ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο ηνπ Σαπηφηεηαο /Γηαβαηήξην (ηαπηνπνίεζε),
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη Πξνζσπηθφ Κσδηθφ Αζθαιείαο.
Με ηνλ Πξνζσπηθφ Κσδηθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ 8-ςεθίν Κσδηθφ Παλειιελίσλ
Δμεηάζεσλ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ μεθηλά από ηελ Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ έωο
θαη ηελ Παξαζθεπή 26 Απξηιίνπ 2013.
Οη ελδηαθεξφκελνη, κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δελ ζα έρνπλ
δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ή αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο.

Αξ.Πξση.Φ1/48426/Β3/09-04-2013/ΤΠΑΙΘΠΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ
ΚΑΙ
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΠΟΤΓΩΝ
ΚΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ
ΜΔΡΙΜΝΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΣΟΜΔΑ
ΑΝΩΣΑΣΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Σει.
:
2103443595,
2103443588,
2103443634
Email
:
dote(ΑΣ)minedu.gov.gr
t06dttae(ΑΣ)minedu.gov.gr
foitmer(ΑΣ)minedu.gov.gr
FAX : 210-3442365
ΑΠΟΦΑΗ
ΘΔΜΑ: «Πξνζεζκία ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ηε κεηαθνξά ζέζεσλ
επηηπρφλησλ ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012 γηα
ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε»
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1.
Σηο
δηαηάμεηο:
α) ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013
«Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
(Α΄
24),
β) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 85/2012 (Α’141) «Ίδξπζε θαη Μεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ,
Μεηαθνξά
θαη
Καηάξγεζε
Τπεξεζηψλ»
θαη
δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 86/2012 (Α’141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ
θαη
Τθππνπξγψλ
ε) ηηο δηαηάμεηο ηεο Φ1/43814/Β3/ 2013 (Β΄802) ««Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά
ζέζεσλ επηηπρφλησλ ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 20112012 γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε»
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν Μόλν
Οξίδνπκε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ζέζεσλ
επηηπρφλησλ ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012 γηα
ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, από 10 Απξηιίνπ 2013 κέρξη θαη 26
Απξηιίνπ 2013.
Η ελ ιφγσ ππνβνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ
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5 Απξίιίνπ 2013
Αξηζκ.
Φ1/43814/Β3
Ρύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηε κεηαθνξά ζέζεωλ επηηπρόληωλ ζηηο εμεηάζεηο
παλειιαδηθνύ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011−2012 γηα ηελ εηζαγωγή
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1.
Σηο
δηαηάμεηο:
α) ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013
«Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
(Α΄
24),
β) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
γ) Σηο ππ’ αξηζκ. 67859/Β1/05.07.2006 (Β΄ 874) θαη 69066/Δ5/07.07.2006 (Β΄ 998),
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο αληηζηνηρίεο γηα ηηο
Αλψηαηεο
Δθθιεζηαζηηθέο
Αθαδεκίεο.
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδξπζε θαη Μεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ,
Μεηαθνξά
θαη
Καηάξγεζε
Τπεξεζηψλ»
θαη
ε) ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»
2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
Άξζξν 1
Πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί
1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ζέζεσλ
εηζαγσγήο ζε ρνιέο ή Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επηηπρφλησλ, ζηηο
νπνίεο έρνπλ εηζαρζεί κε ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ επηπέδνπ Γεληθνχ
(ΓΔΛ) ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) Οκάδαο Α΄ θαη Οκάδαο Β΄, Μαΐνπ – Ινπλίνπ
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011−2012 γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη
κεηαθνξέο ζέζεσλ αθνξνχλ ρνιέο ή Σκήκαηα αληίζηνηρα ησλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ
εηζαγσγήο δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή πφιε.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, λννχληαη σο:
α) Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο: Ο επηηπρψλ πνπ δεηεί ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ θαη
φζνη άιινη εκθαλίδνληαη καδί κε απηφλ ζηελ θνξνινγηθή δήισζε πνπ θαηαηέζεθε γηα
ηα εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, σο ηέθλα θαζψο θαη νη ππφρξενη ζηελ
ππνβνιή ηεο δήισζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν επηηπρψλ είρε ππνβάιεη ν ίδηνο θνξνινγηθή
δήισζε, ηφηε ππνινγίδνληαη σο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ηα ηέθλα πνπ απηφο είρε
δειψζεη θαζψο θαη ην άηνκν καδί κε ην νπνίν ελδερνκέλσο ππέβαιε ηελ δήισζε,
(ζχδπγνο).
β) Μνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα: Ο αηηψλ ζεσξείηαη κέινο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
φηαλ θαηά ηελ ζηηγκή πνπ ππνβάιεη ηελ αίηεζε κεηαθνξάο ηεο ζέζεο ηνπ έρεη ελ δσή
έλαλ κφλν γνλέα, είλαη άγακνο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή
ηπγράλεη άγακν κε αλαγλσξηζκέλν ηέθλν άγακεο κεηέξαο πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη

ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ (δειαδή νη γελλεζέληεο απφ ηελ 01.01.1988 θαη
εληεχζελ.)
Σελ ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο έρεη θαη φπνηνο, ηελ ζηηγκή πνπ
ππνβάιεη ηελ αίηεζε κεηαθνξάο ηεο ζέζεο ηνπ, ζηεξείηαη ιφγσ ζαλάηνπ θαη ηνπο δχν
γνλείο ηνπ.
γ) Πνιύδπκα ηέθλα: ηα ηέθλα πνπ γελλήζεθαλ χζηεξα απφ πνιχδπκε θχεζε
(δίδπκα, ηξίδπκα θ.ν.θ. αδέιθηα).
δ) Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα: Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην
εθθαζαξηζηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 σο «εηζφδεκα επηβνιήο εηζθνξάο» ζηε
ζρεηηθή έλδεημε.
ε) Καηά θεθαιήλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα: Σν πειίθν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δηαίξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο επηβνιήο εηζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2012, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (δ), κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο πνπ βξίζθνληαλ ελ δσή θαηά ην έηνο απηφ ή θαηά
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ.
ζη) Μόξηα εηζαγωγήο: ηα κφξηα βαζκνινγίαο πνπ ζπγθέληξσζε ν επηηπρψλ απφ
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηπρφληεο πνπ
βαζκνινγήζεθαλ κε δηαθνξεηηθή θιίκαθα, φπσο νη απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ
Οκάδαο Α, ηα κφξηά ηνπο ππνινγίδνληαη κε αξηζκεηηθή αλαγσγή ζε εληαία θιίκαθα κε
κέγηζην ηα 20.000 κφξηα ή αληηζηνίρσο 22.000 ή 24.000 αλ πξφθεηηαη γηα
ζρνιή−ηκήκα κε εηδηθφ/ά κάζεκα/ηα.
δ) Θέζε εηζαγωγήο: ε ζέζε ζε ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ν επηηπρψλ είρε εηζαρζεί κε βάζε ηα κφξηα εηζαγσγήο ηνπ.
ε) Πόιε: ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87), φπσο
ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, ην θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ
λνείηαη σο κία πφιε. Γελ είλαη ζπλεπψο π.ρ. εθηθηή ε κεηαθνξά ζέζεο επηηπρίαο απφ
ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. ηνπ Πεηξαηά ζε αληίζηνηρε ρνιή ή Σκήκα Α.Δ.Ι. ησλ Αζελψλ θαη
αληηζηξφθσο.
Άξζξν 2
Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο κεηαθνξάο
1. Οη επηηπρόληεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνύ επηπέδνπ
ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011−2012,ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη θαηεηάγεζαλ ζε ζέζε εηζαγσγήο ζε ρνιή ή Σκήκα
ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο νπνίνπο ηεθκαίξεηαη ην δηθαίσκα κεηαθνξάο
ηεο ζέζεο εηζαγσγήο ηνπο ζε αληίζηνηρν Σκήκα άιινπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.), θαζψο θαη ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄ 24), έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κεηαθνξάο ηεο ζέζεο ηνπο κέζσ εηδηθήο γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ, ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο Γηεχζπλζεο Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Με απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ πνπ
αλαθνηλψλεηαη κέζσ Γειηίνπ Σχπνπ πνπ αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ,
νξίδεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαθνξάο.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθή ππνβνιή, νη
δηθαηνχρνη πξέπεη:
α) λα παξνπζηαζηνχλ ζε κία απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν Αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο
ή ην δηαβαηήξηφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ,

β) λα δεκηνπξγήζνπλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνλ πξνζσπηθφ
θσδηθφ αζθαιείαο ηνπο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ ειεθηξνληθή
αίηεζε κεηαθνξάο ηεο ζέζεο ηνπο.
2. Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη αηηνχληεο ζπλδένληαη, κέζσ ηεο
επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ, κε εηδηθά δηακνξθσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ
8−ςήθην θσδηθφ εμεηάζεσλ θαη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο πνπ έιαβε ζχκθσλα
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν αηηψλ ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ηεο
ζέζεο επηηπρίαο ηνπ ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε
ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),
3. Δηζεξρφκελνο ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ν αηηψλ
απνδέρεηαη αξρηθά ηελ άληιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα επηθαιεζζεί ζηελ
αίηεζή ηνπ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη
θαηφπηλ δειώλεη κφλν ηα αθφινπζα:
α) Σν ΑΦΜ ζην νπνίν είρε ζπκπεξηιεθζεί σο ηέθλν ζηε θνξνινγηθή δήισζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 (αθνξά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2011), ή ην δηθφ
ηνπ ΑΦΜ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είρε θαηαζέζεη δηθή ηνπ θνξνινγηθή
δήισζε.
β) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην ΑΦΜ πνπ
δήισζε.
γ) Σελ πξψηε ή θαη ηελ δεχηεξε πξνηίκεζή ηνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο ρνιέο ή
Σκήκαηα Παλεπηζηεκίνπ (γηα επηηπρφληα ζε Σκήκα Ιδξχκαηνο ηνπ
Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο), ή Σερλνινγηθνχ
Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.), (γηα επηηπρφληα ζε Σκήκα Ιδξχκαηνο ηνπ
Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο), ή Πξνγξάκκαηα πνπδψλ,
(γηα επηηπρφληα ζε Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ
Αθαδεκηψλ), πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ηνπ θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο.
δ) Σελ εηδηθή θαηεγνξία δηπιαζηαζκνχ ηνπ θαηά θεθαιήλ εηήζηνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ ν αηηψλ
εκπίπηεη ζε κία απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄ 24).
Γίλεηαη εηδηθή κλεία, φηη αθφκε θαη φηαλ ν αηηψλ εληάζζεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ
κία εηδηθέο θαηεγνξίεο δηπιαζηαζκνχ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κία κφλν
θαηεγνξία, πξνθαλψο εθείλε πνπ κπνξεί λα απνδείμεη επθνιφηεξα.
4. Μεηά ηελ δήισζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ν αηηψλ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ην
ηειέθσλφ ηνπ, ηελ πιήξε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζή ηνπ θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ
δηεχζπλζε.
5. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, νη αηηνχληεο ελεκεξψλνληαη
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ έιαβε ε αίηεζή ηνπο θαη
απνδέρνληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηα φζα
δήισζαλ φηαλ θαη φπνπ ηνπο δεηεζεί.
6. Η επηινγή ηωλ επηηπρόληωλ κεηαθνξάο ζέζεο, ζα γίλεη βάζεη ηνπ
πξώηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 34 παξάγξαθν 19 ππνπαξάγξαθν δ.
πεξίπησζε αα) ηνπ λ. 4115/2013, (Α΄ 24) δειαδή ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκαθαηά
αχμνπζα θαηαλνκή. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κε ην πξψην απηφ θξηηήξην, γίλεηαη
ρξήζε ησλ ππνινίπσλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν β ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ββ), γγ), δδ), εε) θαη ζηζη), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά πξνηεξαηφηεηα, δειαδή ζε πεξίπησζε ίζεο θαηάηαμεο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο

ππνπεξίπησζεο αα) γίλεηαη ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ππνπεξίπησζεο ββ), ζε πεξίπησζε
ίζεο θαηάηαμεο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ππνπεξίπησζεο ββ) γίλεηαη ρξήζε ηνπ
θξηηεξίνπ ηεο ππνπεξίπησζεο γγ) θ.ν.θ.
Άξζξν 3
Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ
1. Μεηά από ην θιείζηκν ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ππνβνιήο αηηεκάησλ θαη
ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, νη αηηνχληεο
ελεκεξψλνληαη κέζσ Γειηίνπ Σχπνπ πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, φηη έρνπλ αληιεζεί ηα
θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία θαη θαινύληαη λα εηζέιζνπλ εθ λένπ ζην ειεθηξνληθφ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα
πνπ έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ ΑΦΜ πνπ νη ίδηνη δήισζαλ.
Οη αηηνχληεο νη νπνίνη, κε βάζε ηα δεισζέληα ζηελ αίηεζή ηνπο, δελ πιεξνχλ ην
νηθνλνκηθφ θξηηήξην κεηαθνξάο, ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπο.
Σξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο δελ είλαη δπλαηή ζε θακία πεξίπησζε.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Έθδνζεο Απνηειεζκάησλ Δπηηπρφλησλ Μεηαθνξάο
Θέζεο Δηζαγσγήο. Η Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ
Αληηπξφεδξν, ηξία Μέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ή
Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η Δπηηξνπή κπνξεί
λα επηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα θαη δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα κέιε ηεο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη
νλνκαζηηθφ πίλαθα επηηπρφλησλ κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγσγήο θαηά ρνιή ή Σκήκα ή
πξφγξακκα πνπδψλ.
3. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγσγήο ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πξνο θχξσζε. Ο Τπνπξγφο
θπξψλεη ηνλ πίλαθα κε απφθαζή ηνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ νη επηηπρφληεο δεζκεχηεθαλ λα πξνζθνκίζνπλ, απφ ηηο Δπηηξνπέο
πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη πην θάησ. Η απφθαζε θχξσζεο
κε ηνπο πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ αλά ρνιή ή Σκήκα, ή Πξφγξακκα πνπδψλ,
θνηλνπνηείηαη ζηηο γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ φισλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, ησλ Σ.Δ.Ι. θαη ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ ηεο ρψξαο.
Οη επηηπρόληεο ελεκεξώλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη θαινύληαη εληόο δέθα (10) εξγαζίκωλ εκεξώλ λα πξνζέιζνπλ
πξνζσπηθά, ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηνπκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο γηα εγγξαθή ζηελ
Γξακκαηεία
ηνπ
Σκήκαηνο
ππνδνρήο
ηνπο πξνζθνκίδνληαο
όια
ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ δεζκεπηεί λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο
ηνπο ήηνη:
α)
αληίγξαθν
εθθαζαξηζηηθνύ
ζεκεηώκαηνο ηεο
αξκφδηαο
Γεκφζηαο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα επηβνιήο εηζθνξάο ηνπ επηηπρφληνο θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαηά ην έηνο
2012 ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ είρε ππνβιεζεί θνξνινγηθή δήισζε γηα ην έηνο απηφ,
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, γηα ην
ιφγν απαιιαγήο ηνπ θνξνινγνχκελνπ απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο. Γίλεηαη ξεηή
κλεία φηη, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε θνξνινγηθή δήισζε ή νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθή απηήο, πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4115/2013
(Α΄ 24), δειαδή κέρξη ηελ 22.01.2013.
β) πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ λα έρεη εθδνζεί εληφο έμη (6)
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.

4. Δηδηθά νη επηηπρφληεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο
θαηεγνξίεο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ, επηπιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαη ηα αθφινπζα:
α) Οη επηηπρφληεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο ή νη θεδεκόλεο, έλαο εθ ησλ δχν ή θαη νη
δχν αζξνηζηηθά, έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκπιεξψζεη δέθα (10) κήλεο αλεξγίαο
εληόο ηνπ 2012, βεβαίσζε ή βεβαηψζεηο παξακνλήο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη
ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αλεξγίαο.
β) Οη επηηπρφληεο νη νπνίνη, νη ίδηνη ή νη γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα ή ζχδπγνί ηνπο,
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δωξεά νξγάλνπ ή κπεινύ ηωλ νζηώλ ζε ζπγγελή α΄ ή β΄
βαζκνχ, ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ (Δ.Ο.Μ.).
γ) Οη επηηπρφληεο πνπ πάζρνπλ, νη ίδηνη ή νη γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα ή ζχδπγνί
ηνπο, απφ πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηεο ππ’ αξ. Φ.151/122732/Β6/2010
(Β΄ 1612) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε,
ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην λνζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ζπληνληζηή
Γηεπζπληή θιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή απφ ην λφκηκα
εθηεινχληα ρξέε ζπληνληζηή Γηεπζπληή, Γηεπζπληή ή Καζεγεηή α΄ βαζκίδαο ή
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ. ηελ ελ ιφγσ γλσκάηεπζε αλαθέξεηαη
επαθξηβψο ε πάζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ πξναλαθεξζέληνο παξαξηήκαηνο.
δ) Οη επηηπρφληεο πνπ έρνπλ αδειθό ή αδειθή, ελεξγό θνηηεηή ηνπ
πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ζε δηαθνξεηηθή πόιε απφ ηε κφληκε θαηνηθία ησλ
γνλέσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γγ) ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο
παξαγξάθνπ 19 ηνπ λ. 4115/2013 (Α΄ 24), βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή ηεο
ρνιήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ αδειθνχ ή ηεο αδειθήο,
θαζψο θαη έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο νξγαληζκνχ θνηλήο
σθειείαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο, ελψ
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δίδπκσλ ή πνιχδπκσλ αδειθψλ, βεβαίσζε απφ ην ζρνιείν
ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο
2011−2012.
ε) Οη επηηπρφληεο πνπ ηπγράλνπλ ηέθλα ζπκάηωλ ηξνκνθξαηίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α΄ 120), αληίγξαθν
ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1897/1990 απφ ηνλ νηθείν
ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα.
5. Οη Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ ππνδνρήο ησλ επηηπρφλησλ ηελ κεηαθνξά ηεο
ζέζεο εηζαγσγήο ηνπο, παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο κε ηα δηθαηνινγεηηθά.
Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ−Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, ζπζηήλεηαη κε ακεηβφκελε
ηξηκειήο Δπηηξνπή, ηα κέιε ηεο νπνίαο πξνέξρνληαη απφ ην δηδαθηηθφ ή ην δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ επηηπρφλησλ. πκπιήξσζε
ή δηφξζσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηή κφλν εληφο ησλ επνκέλσλ δέθα (10)
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ γηα ηελ πξνζθφκηζή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ,
κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, νη Γξακκαηείεο ελεκεξψλνπλ ηνλ ππνςήθην εάλ
απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ θαθέινπ ηνπ θαηέζηε επηηξεπηή ή φρη ε
εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα ππνδνρήο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε νη Γξακκαηείεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζην Σκήκα ππνδνρήο, δεηνχλ απφ απηφλ λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε πεξί δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Σκήκα πξνέιεπζήο ηνπ θαη παξάιιεια δεηνχλ
απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξνέιεπζεο ηελ ππεξεζηαθή απνζηνιή ηνπ θαθέινπ
ηνπ ππφ κεηαθνξά θνηηεηή. Μαζήκαηα, ζηα νπνία νη κεηαθεξφκελνη θνηηεηέο έρνπλ

εμεηαζζεί κε επηηπρία ζην ηκήκα πξνέιεπζήο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζνχλ
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ λ. 4115/2013 (ΦΔΚ Α΄ 24).
6. ε πεξίπηωζε πνπ ν επηηπρψλ ηελ κεηαθνξά ζέζεο δελ έρεη εγγξαθεί ζην
ηκήκα ΑΔΙ όπνπ είρε εηζαρζεί,πξέπεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ, λα ππνβάιεη απ’ επζείαο ζην Σκήκα ππνδνρήο ηνπ φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή λενεηζαγφκελνπ θνηηεηή.
Άξζξν 4
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηελ 22−1−2013, εκεξνκελία ςήθηζεο
ηνπ λ. 4115/2013.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2013
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ
ΝΟΜΟ 4115/2013 (ΦΔΚ 24/2013)
Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο
Άξζξν 34
Θέκαηα Α.Δ.Ι.
19. α. Όινη νη επηηπρφληεο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ
επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012 θαη θαηεηάγεζαλ ζε ζέζε εηζαγσγήο ζε ρνιή
ή Σκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεθκαίξνπλ δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο ζέζεο
εηζαγσγήο ηνπο ζε αληίζηνηρε ρνιή ή Σκήκα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππ’
αξηζ.67859/Β1/5.7.2006
απφθαζεο
ηνπ
Τπνπξγνχ
Δζληθήο
Παηδείαο
θαη
Θξεζθεπκάησλ «Αληηζηνηρίεο Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ» (Β΄ 874)θαη ηεο ππ’ αξηζ.
69066/Δ5/7.7.2006 απφθαζεο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνχ (Β΄ 998), φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εθόζνλ ην εηήζην θαηά ην έηνο 2011 εηζόδεκα ηνπ
δπλεηηθά δηθαηνύρνπ θαη ηωλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ δελ μεπεξλά ην πνζό
ηωλ επηά ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ (7.500) επξώ θαηά θεθαιήλ. Γηα ηηο
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο επηηπρφληεο πνπ πάζρνπλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην
παξάξηεκα ηεο ππ’ αξηζ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο παζήζεηο ή έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δσξεά νξγάλνπ ή κπεινχ ησλ νζηψλ ζε
ζπγγελή α΄ ή β΄βαζκνχ ή νη γνλείο ή θεδεκφλεο απηψλ, έλαο εθ ησλ δχν ή θαη νη δχν
αζξνηζηηθά, έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζπκπιεξψζεη δέθα (10) κήλεο αλεξγίαο εληφο ηνπ
έηνπο 2012, ην αλσηέξσ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην ήηνη δεθαπέληε ρηιηάδεο
(15.000) επξψ θαηά θεθαιήλ.
β. Η θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη επηηξέπεηαη
κφλν απφ Παλεπηζηήκην ζε Παλεπηζηήκην ή απφ Σ.Δ.Ι. ζε Σ.Δ.Ι.. Ο αξηζκφο ησλ
κεηαθεξνκέλσλ ζέζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ εηζαθηέσλ αλά ρνιή ή Σκήκα πνπ εδξεχεη ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη
Θεζζαινλίθεο θαη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηηο ππφινηπεο
ρνιέο ή Σκήκαηα.
γ. Οη δηθαηνχρνη κεηαθνξάο δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ γηα αληίζηνηρα Σκήκαηα έσο δχν δηαθνξεηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΙ.

δ. Κξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ αλά ρνιή ή Σκήκα είλαη κε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα θάησζη:
αα) ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ κειψλ ηεο
νηθνγελείαο ηνπ θαηά ην έηνο 2011, θαηά αχμνπζα θαηαλνκή,
ββ) ν δηθαηνχρνο λα πάζρεη απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξάξηεκα ηεο ππ’
αξηζ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο παζήζεηο
ή έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δσξεά νξγάλνπ, ή κπεινχ ησλ νζηψλ ζε ζπγγελή α΄ ή
β΄ βαζκνχ,
γγ) ν δηθαηνχρνο λα έρεη αδειθφ ή αδειθή, ελεξγφ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ
θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α' 195),
εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ,
πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Ι. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή
ζηελ
Αλψηαηε
ρνιή
Παηδαγσγηθήο
θαη
Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο
(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ
ηνπο ή ν δηθαηνχρνο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχδπκσλ ηέθλσλ πνπ
ζπκκεηείραλ ην ίδην ζρνιηθφ έηνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
δδ) ν δηθαηνχρνο λα έρεη γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ή ζχδπγν πνπ πάζρνπλ απφ
ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξάξηεκα ηεο ππ’ αξηζ. Φ151/122732/Β6
(Β΄1612/2012)
θνηλήο
ππνπξγηθήο
απφθαζεο
παζήζεηο
ή
έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη δσξεά νξγάλνπ ή κπεινχ ησλ νζηψλ ζε ζπγγελή α΄ ή
β΄βαζκνχ ή ν δηθαηνχρνο είλαη νξθαλφο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο,
εε) ν δηθαηνχρνο λα είλαη ηέθλν ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α΄ 120),
ζηζη) ηα κφξηα εηζαγσγήο ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά
θαηάηαμεο.
ε. Η δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο εηζαγσγήο, ε
εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ άξρεηαη απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ.

