
Ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς απέστειλε στο Γραφείο του πρωθυπουργού το τελικό 

πολυνοµοσχέδιο µε όλες τις διορθώσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα. 

Ο κ. Μπαλτάς αναµένει την τελική έγκριση από τον πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα µέλη της 

Κυβέρνησης, ώστε µέχρι την άλλη Παρασκευή να θέσει το πολυνοµοσχέδιο σε δηµόσια 

διαβούλευση. 

Ειδικότερα το τελικό πολυνοµοσχέδιο που φέρει τον χαρακτηρισµό “Εκδοση 7.2”, έχει ως εξής: 

ΤΕΛΙΚΟ – έκδοση 7.2 

Σχέδιο Νόµου 

«Ρυθµίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

. 

. 
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Άρθρο 12 

Μετεγγραφές 
1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. κοινοποιούν στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ειδικώς αιτιολογηµένη γνώµη µε αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών 
και Τµηµάτων του Ιδρύµατος ως προς τον αριθµό των φοιτητών που µπορούν να µετεγγράψουν, 
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 
2. Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού που εγγράφηκαν είτε µέσω της επιτυχίας τους 
στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε µέσω 
της χρήσης του δικαιώµατος πρόσβασης, τεκµαίρουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή 
Τµήµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 
3. ∆εν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο 
σπουδών  που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Α.Ε.Ι., 
στο οποίο φοιτούν. 
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τµήµα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τµήµα ή Σχολή 
Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τµήµα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της 
ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να µετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του 
έχοντος την επιµέλειά του. 
5. Η κατά τα ανωτέρω µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνον από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο 
αριθµός των µετεγγραφοµένων είναι ίσος µε το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων, κατά το 
έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τµήµα/Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις 
οικείες Σχολές ή Τµήµατα. Οι Σχολές ή τα Τµήµατα εκάστου Α.Ε.Ι. µπορούν να εισηγηθούν 
αιτιολογηµένως µεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθµητικό 
υπολογισµό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα. 
6. Οι δικαιούχοι µετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τµήµατα έως δύο 
διαφορετικών Α.Ε.Ι. 
7. Η χορήγηση του δικαιώµατος µετεγγραφής πραγµατοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των 
µορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια: 
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της 
οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 
τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το 
ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (Μόρια 5). 
β) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της 
οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι 
χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (Μόρια 4). 
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της 



οικογένειάς του, για το τρέχον οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 
οκτώ χιλιάδων (6.001€ έως 8.000€) Ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (Μόρια 3). 
Η µοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαµβάνεται δε κατ’ αυτήν 
υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου. 
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 2). 
ε) Ο δικαιούχος να είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2). 
στ) Ο δικαιούχος να είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1). 
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. 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 Τουρισµού, διαφορετικής πόλης της 
µόνιµης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυµων τέκνων 
που συµµετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). 
Στην περίπτωση αυτή των δικαιούχων, µεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την 
επιµέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την µετεγγραφή έχει ο τόπος που 
δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, 
πιστοποιουµένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις παθήσεις που 
αναφέρονται στο παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1). 
ι) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαµης µητέρας (Μόριο 1). 
ια) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω µοριοδότηση, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής 
στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 
8. ∆εν εµπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες: 
α) Τα τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
1897/1990 (Α ́120), έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια 
δηλώνει ως µόνιµη κατοικία του και 
β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωµατική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουµένη από 
το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο 
παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού 
των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή 
ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική 
µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης ΚΥΑ. 
Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
9. Συγκροτείται πενταµελής Επιτροπή µε Πρόεδρο οριζόµενο από το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) και µέλη έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των 
Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και έναν (1) εκπρόσωπο από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.), µε έργο την εξέταση αιτηµάτων για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και 
τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κατ’ 
εξαίρεση µετεγγραφής. 
10. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του 
ν.4115/2013 (Α΄24). 
11. Καταργείται το άρθρο 53 του ν.4264/2014 (Α΄ 118). 
12. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδιαίτερα της παραγράφου 1, ως καταληκτική 
ηµεροµηνία για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται η 11.9.2015. 
13. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-
2016. 


