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α) Οικονομικά κριτήρια:    
αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 

των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, 
αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από 

το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό 

των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000), 
αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το 

ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των 

εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000), 
αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το 

ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό 

των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ. 
Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα' έως και αδ' γίνεται πάντα 

διαζευκτικώς. 
 

β) Κοινωνικά κριτήρια:    
βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, 

προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 

25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, 
ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας 

προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 

25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, 
βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε 

(5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, 
βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα, 
βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, 

τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, 

πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή 

παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ' αρ. Φ.151/17897/ 

Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η 

επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των 

μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών 

κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, 

λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα 

σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην 

υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1. 
 


