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Η ρύθμιση που αντικαθιστά το καθεστώς των μετεγγραφών περιγράφεται ως εξής στο
άρθρο 59. (Λοιπές διατάξεις) του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων
πειραματικών σχολείων. Ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του
ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
Άρθρο 59
Λοιπές διατάξεις
... β) Μετά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (188 Α')
όπως διαμορφώνεται ανωτέρω προστίθεται περίπτωση γ ως ακολούθως:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα τουλάχιστον
μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων:
i. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων στα τμήματα και τις Σχολές των
Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του
Συμβουλίου κάθε ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των αρμοδίων Συμβουλίων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
καθώς και του ΕΣΥΠ, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.

ii) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού
Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές
της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν.3454/2006 (75 Α'),
ββ) Υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα
από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον
κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν
υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.
γγ) Υποψηφίων, Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης
κατοικίας γονέων,
Β) ορφανών
από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας
με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
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Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα έως και γγ στα Τμήματα και τις
Σχολές της περίπτωσης ί της παρούσης που βρίσκονται
στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
, το συνολικό για τους υποψηφίους των περιπτώσεων αα έως και γγ,-οικογενειακό εισόδημα
του τελευταίου πριν την εισαγωγή τους έτους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα
(50.000) χιλιάδων ευρώ.
Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται ο
οικονομικός περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου.
δδ) Τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του ν.1897/1990 (120 Α').
Τα ποσά του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζονται με απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.
iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της
παρούσας υποψηφίων των άρθρων: α) 34 του ν.2725/1999 (121 Α'), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (210 Α') και αφορούν
στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4α'
και β' του ν. 2525/1997 (188 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του
ν.2909/2001 (90 Α') και το άρθρο 13 παρ. 3 του ν.3404/2005 (260 Α') που αφορούν στην
εισαγωγή τέκνων ελλήνων εξωτερικού, αλλογενών -αλλοδαπών και υποψηφίων ελλήνων της
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του
ν.3794/2009 (156 Α') που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων αα έως
δδ, της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος άρθρου για κάθε
τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση
προτίμησης του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής
σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις
του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος
μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο
συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του
υποψηφίου, τόσο στην γενική σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το
τμήμα ή σχολή με την γενική σειρά και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία
συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό
του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων
επιλέγει μόνο μία.
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Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε
περισσότερες από μια σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνον σε εκείνη τη σχολή ή
τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση
με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται
τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα
όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των
υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.
Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα έως και δδ, της
περίπτωσης ϋ λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα
επόμενα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές της περίπτωσης i.
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