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Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου  Παιδείας  με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 34 αναφέρεται : 

 

19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 

2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

τεκµαίρουν δικαίωµα µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα, κατά την έννοια 

της υπ’ αριθ.67859/Β1/5.7.2006  απόφασης  του  Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

«Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 7.7.2006 απόφασης του 

ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 

εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό 

των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους 

επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 

1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού 

των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο 

αθροιστικά, έχουν αποδεδειγµένα συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας εντός του έτους 2012, το 

ανωτέρω εισόδηµα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν. 

 

β. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και επιτρέπεται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή 

από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι..  Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του 

συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τµήµα που εδρεύει στους νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τµήµατα. 

 

γ. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο 

διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ. 

 

δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα 

κάτωθι: 

αα) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, 

κατά αύξουσα κατανοµή, 

ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 

1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου, ή µυελού 

των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθµού, 

γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου 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 εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόµενες στο 

παράρτηµα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν 

πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθµού ή ο δικαιούχος είναι 

ορφανός και από τους δύο γονείς, 
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εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 

1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), 

στστ) τα µόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 

 

ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των 

κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 

παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού. 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόµου. 

 

Διαβάζοντας τα παραπάνω δεν μπορώ  να καταλάβω  πως θα γίνει η κατάταξη των δικαιούχων . 

Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε  Υπουργική απόφαση στην οποία θα γίνεται «η εξειδίκευση των 

κριτηρίων χορήγησης της µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 

της παρούσας». 
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