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(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ 
άκεζα ηα Τκήκαηα αξκνδηφηεηάο 
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Σαο γλσζηνπνηνχκε φηη νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 
ζπνπδαζηψλ Τ.Δ.Ι. ηνπ εζσηεξηθνχ επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3282/2004 (Α΄ 208) φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3404/2005 (Α΄ 260), 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3418/2005 (Ά 287), ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3443/2006 (Α’ 
41), ηνπ άξζξνπ12 ηνπ λ.3577/2007 (Α’ 130), ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3708/2008 
(Ά210), ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3794/2009 (Ά 156), ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ3879/2010(Α168) θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξηζΦ.5/127421/Β3/04(Β΄ 
1702),Φ1/62398/Β3/08(Β’938),Φ5/120703/Β3/09(΄Β2217) 
θαηΦ.5/121055/Β3/10 ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, φπσο αλαιχεηαη αθνινχζσο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 
ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 

(κέιε πνιχηεθλσλ θαη πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ, ηέθλα ζπκάησλ ηξνκνθξαηίαο, νξθαλνί απφ έλαλ ή δχν 
γνλείο, δηαθξηζέληεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ζηνηρεηνζεηνχληεο δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε ζρέζε 
κε ηνλ αδειθφ ή αδειθή ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ). 
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1. Πνιύηεθλνη γνλείο θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ (παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 
3282/2004). 
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Ωο πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη φζνη πιεξνχλ κηα εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ λ. 1910/44 (Ά 229), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3454/06 (Ά 75). 

2. Γνλείο θαη ηέθλα πνιπκειώλ νηθνγελεηώλ κε ηξία δώληα ηέθλα από 
λόκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή 
πηνζεηεζέληα, εθόζνλ θαλέλα από απηά δελ ππεξβαίλεη ην εηθνζηό 
έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πεξηπηώζεσλ αγάκσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα 
δώληα ηέθλα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην αλσηέξσ όξην ειηθίαο 
(παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 3282/2004). 

3. Σέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1897/1990, ΦΔΚ 120 Α΄ ( άξζξν 
1παξ. 1 πεξ. β ηνπ λ.3282/2004. 

4. Οξθαλνί θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν 
γνλείο, εθόζνλ ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ 
εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξώ (π.α. 
Φ5/120703/Β3). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ 
ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ ησλ νξθαλώλ από ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δύν 
γνλείο δε ιακβάλεηαη ππόςε ην αηνκηθό εηζόδεκα ηνπ 
απνβηώζαληνο γνλέα ή ησλ απνβησζάλησλ γνλέσλ πνπ είραλ 
ηπρόλ δειώζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ από ηελ αίηεζε 
κεηεγγξαθήο (παξ.1 εδ. γ άξζξνπ 1 λ.3282/2004-Ά 208 θαη παξ. 2 
άξζξνπ 12 λ. 3577/2007-Ά 130). 

5. Φνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο 
ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΙ 
πέηπραλ κηα από ηηο εμαηξεηηθέο αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999 
(Α' 121), όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 
ζηνηρείν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3708/2008 (Ά 210) (παξ. 1 εδ. δ 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3282/2004-Ά 208). 

6.  Φνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο κε αδειθό ή αδειθή πνπ θνηηά ζε ηκήκα 
Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι., δηαθνξεηηθήο πόιεο ηεο κόληκεο 
θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη επηζπκνύλ ηε κεηεγγξαθή ηνπο 
ζε ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Ι. πνπ δελ αλήθνπλ ζηα 
Σκήκαηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο,  
όπσο ηα ηκήκαηα απηά νκαδνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ  1Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ  λ. 3282/2004, ε νπνία 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3879/2010  
θαη 

7.  Αδέιθηα πνπ θνηηνύλ ζε ηκήκαηα Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι., 
δηαθνξεηηθήο πόιεο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη 
πνπ επηζπκνύλ ηε κεηεγγξαθή ηνπο θαηά ην ίδην αθαδεκατθό έηνο 
ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Ι. ηνπ ηδίνπ λνκνύ, ηα 
νπνία δελ αλήθνπλ ζηα ηκήκαηα  ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη 
ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, όπσο ηα ηκήκαηα απηά 
νκαδνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ (άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ λ. 
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3282/2004, όπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 25 παξ. 3 ηνπ λ. 3879/2010).  
 

Οη δηθαηνχρνη κεηεγγξαθήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ κεηεγγξάθνληαη ρσξίο 
πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ θαη πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ησλ θάζε θχζεσο 
κεηεγγξαθψλ θαη θαηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 5(β), 2(β) 
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004 (ΦΔΚ Α' 208), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 
νη δχν ηειεπηαίεο απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ3879/2010(Α163) αληίζηνηρα.  

Γηθαίσκα ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα κεηεγγξαθή έρνπλ κόλν 
όζνη βξίζθνληαη ζην πξώην εμάκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Δάλ ν ιόγνο 
κεηεγγξαθήο ησλ θαηεγνξηώλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 αλαθύςεη κεηαγελέζηεξα, 
ηόηε νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ 
ππνδνρήο.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

1) Γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο  θαηεγνξίεο  ζα ζπλδένληαη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φπνπ θαη ζα πηζηνπνηείηαη ε 
ηαπηφηεηά ηνπο. Πεξαηηέξσ ζα επηιέγνπλ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, 
ζα θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ 
ηνπο, θαζψο θαη ην Τκήκα θνίηεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή Τ.Δ.Ι. πνπ θνηηά ή 
ζπνπδάδεη ν αδειθφο ή αδειθή ηνπο, εθφζνλ αλήθνπλ  ζηηο θαηεγνξίεο 
1,2,3,4,5,6 θαη 7. Σην επφκελν ζηάδην, νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα 
επηιέμνπλ, αλάκεζα ζηνπο Ννκνχο φπνπ επξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα Τκήκαηα 
κε ην Τκήκα πξνέιεπζεο, εθείλνλ πνπ είλαη πιεζηέζηεξνο ζηνλ ηφπν κφληκεο 
θαηνηθίαο πνπ δήισζαλ ή ζηελ πφιε πνπ θνηηά ή ζπνπδάδεη έλαο 
ηνπιάρηζηνλ αδειθφο ή αδειθή, εάλ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4,5 θαη 6 
ελψ εάλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 7 ηα αδέιθηα νθείινπλ λα επηιέμνπλ ηνλ ίδην 
Ννκφ. Σε θακία πεξίπηωζε ν επηιεγείο Ννκόο δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκπίπηεη κε απηόλ ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. Δάλ ηα αληίζηνηρα Τκήκαηα 
είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζε έλα Ννκφ νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ζα 
ηεξαξρνχλ ηα πξνηεηλφκελα Τκήκαηα αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε κεηεγγξαθήο 
ηνπο ζε απηά θαη ζα θαηαλέκνληαη ζηα αληίζηνηρα Τκήκαηα ζχκθσλα κε ηελ 
νξηδφκελε ζηελ παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208, φπσο 
πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ3879/2010(Α163), 
δηαδηθαζία. 

2) Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ζα 
ελεκεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ ππνδνρήο θαζψο 
θαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ. 

3) Δληφο επηά εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη, εθφζνλ ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ειεθηξνληθήο αηηήζεσο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ 
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ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ γηα ην Τκήκα ππνδνρήο πνπ κεηεγγξάθνληαη. Ο 
θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο κεηεγγξάθεηαη απηφκαηα απφ ηελ ηειεπηαία 
ελεκέξσζε ηνπ ζην Τκήκα ππνδνρήο, ππφ ηελ δηαιπηηθή αίξεζε ηεο έγθξηζεο 
ηεο κεηεγγξαθήο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη ηνλ 
έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο απφ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ή ην Σπκβνχιην ηνπ Τ.Δ.Ι.. Δάλ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ή ην Σπκβνχιην ηνπ Τ.Δ.Ι. θξίλνπλ φηη ε κεηεγγξαθή δελ 
έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε δεζκεχεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 
Τκήκαηνο λα ηελ αλαθαιέζεη θαη ν κεηεγγξαθφκελνο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο 
δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη επαλεγγξάθεηαη ζηα 
κεηξψα ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. Καηά ηεο αλαπεκπηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. αληίζηνηρα κπνξεί λα 
αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο εμήληα (60) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο, 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί επίζεο, απηεπαγγέιησο, εληφο ελφο (1) έηνπο, λα 
ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. Δάλ δηαπηζησζεί έιιεηςε λνκηκφηεηαο ζε νπνηνλδήπνηε 
απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο, ν Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ αθπξψλεη ηελ πξάμε ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. θαη αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην νηθείν Παλεπηζηήκην ή 
Τ.Δ.Ι.. 

4) Η ειεθηξνληθή αίηεζε ησλ θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ επέρεη ζέζε ππεχζπλεο 
δήισζεο θαηά ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986 (Ά 75).  

 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Οη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ δεηνχλ ηε κεηεγγξαθή ηνπο ππνβάιινπλ 
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη εθδνζεί εληφο 
ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, 

β) βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα πξνέιεπζεο, 
γ) αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 
δ) πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα 

πξνέιεπζεο, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε εμάκελν κεηαγελέζηεξν ηνπ 
πξψηνπ, 

ε) έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο νξγαληζκνχ 
θνηλήο σθειείαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο ή 
ηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν ζηνηρεηνζεηείηαη ην δηθαίσκα 
κεηεγγξαθήο, 

ζη)  βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ή 
ζπνπδαζηηθή ηδηφηεηα ηνπ αδειθνχ ή ηεο αδειθήο, εθφζνλ ζηνηρεηνζεηείηαη 
δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε ζρέζε κε ηνλ αδειθφ ή αδειθή πνπ θνηηά ζε 
Παλεπηζηήκην ή Τ.Δ.Ι. θαη  

δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986  γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ν ηφπνο 
θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο ή ηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν 
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ζηνηρεηνζεηείηαη ην δηθαίσκα κεηεγγξαθήο θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο 
γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, 
ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ησλ ηέθλσλ θαη 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο 
(απνθιεηνκέλνπ ηνπ βηβιηαξίνπ ηαπηφηεηαο πνιπηέθλσλ πνπ έρεη εθδνζεί 
εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ), πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνιπηεθληθή 
ηδηφηεηα θαη πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ κε ηηο ηπρφλ ζην κεηαμχ 
επειζνχζεο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ.1910/1944 (Ά 229) 
φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
λ.3454/2006 (Ά 75 ). Αλ δελ ππάξρεη ιεμηαξρηθή πξάμε, ππνβάιιεηαη έγγξαθν 
απνδεηθηηθφ ηεο ειηθίαο ηνπο απφ ηα κεηξψα αξξέλσλ γηα ηνπο άλδξεο θαη 
απφ ην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ γηα ηηο γπλαίθεο. 

 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ 2. Πηζηνπνηεηηθφ  Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρηθή 

πξάμε γέλλεζεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ αδειθψλ ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη ιεμηαξρηθή 
πξάμε, ππνβάιιεηαη έγγξαθν απνδεηθηηθφ ηεο ειηθίαο ηνπο απφ ηα κεηξψα 
αξξέλσλ γηα ηνπο άλδξεο θαη απφ ην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ γηα ηηο γπλαίθεο. 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 3. Αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ 
θνλεχζεθε ή θαηέζηε πιήξσο αλίθαλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1897/90 (Α΄120), απφ ηνλ νηθείν 
ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα. 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 4. Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ηεο αξκφδηαο 
Γ.Ο.Υ. γηα ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ησλ ηξηψλ 
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ή, αλ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, 
ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην ιφγν κε ππνβνιήο ηεο θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλνληαη ηα απαηηνχκελα 
σο άλσ ζηνηρεία, απφ ηα νπνία ζεκειηψλεηαη ν ιφγνο απαιιαγήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο. Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή 
ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν 
εηζφδεκα φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, 
απφ θάζε πεγή, είηε δειψλεηαη ρσξηζηά είηε απφ θνηλνχ. 

 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 5.Βεβαίσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ πεξί ηεο 
ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
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άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηδίσο ην άζιεκα ζην 
νπνίν δηαθξίζεθε ν αζιεηήο, ε δηνξγάλσζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 
δηαθξίζεθε θαη ε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηάθξηζεο, ε θαηεγνξία 
θαη ε ζεηξά ηεο δηάθξηζεο, θαζψο θαη ε εγγξαθή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄), φπσο ην 
άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
3708/2008 (ΦΔΚ 210 Α΄) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν Γ.1 ηνπ 
άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3773/2009 (ΦΔΚ 120 Α΄), εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. Σηελ ίδηα βεβαίσζε βεβαηψλεηαη, πξνθεηκέλνπ πεξί 
νκαδηθνχ αζιήκαηνο, φηη ν αζιεηήο ζπκκεηείρε ζην 50% θαη άλσ ησλ αγψλσλ 
ηεο δηνξγάλσζεο. 

Τα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη νη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο 
γέλλεζεο πνπ εθδίδνληαη από μέλε ππεξεζία πξέπεη απαξαηηήηωο λα 
είλαη: 
α) επηθπξωκέλα γηα ηε γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνύ πνπ ηα 
ππνγξάθεη από ειιεληθή δηπιωκαηηθή αξρή ζην εμωηεξηθό ή από 
δηπιωκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα κε επηθύξωζε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ ηεο Ειιάδαο, θαη 
β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα από ειιεληθή δηπιωκαηηθή αξρή ζην 
εμωηεξηθό ή από ην Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ ηεο Ειιάδαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΔ ΑΙΣΗΗ ΣΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
ΤΠΟΓΟΥΗ 

(Γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο ή πγείαο θαη πάζρνληεο από ζνβαξέο αζζέλεηεο) 

 

1) Φνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ή 
Σ.Δ.Ι. γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πγείαο πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3794/2009 (Ά 156) έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε 
πνζνζηό ζέζεσλ 5% επί ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα 
ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ιόγσ θάιπςεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ 
πνζνζηνύ από ππνςήθηνπο κε κεγαιύηεξε βαζκνινγία δελ κπόξεζαλ 
λα εγγξαθνύλ ζην αληίζηνηρν Σκήκα πξνηίκεζήο ηνπο ή πνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ππέζηεζαλ κηα από ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3794/2009 (Ά 156). 
Δπίζεο, δηθαίσκα κεηεγγξαθήο έρνπλ θαη όζνη πάζρνπλ από ηηο 
παξαπάλσ ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη εγγξάθεθαλ ζε Σκήκα 
Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι. κεηά από ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ 
καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθό επίπεδν, ρσξίο λα έρνπλ θάλεη 
ρξήζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο θαζ’ ππέξβαζε ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο απηνύο (παξ. 5(α) 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3282/2004-Ά 208). Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα 
κεηεγγξαθή γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πγείαο ηεο πεξίπησζεο απηήο έρνπλ 
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κφλν νη λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην 
εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εθηφο αλ ν 
ιφγνο κεηεγγξαθήο αλαθχςεη κεηαγελέζηεξα. 

Εηδηθόηεξα, ζηνπο δηθαηνύρνπο κεηεγγξαθήο αλεμαξηήηωο πνζνζηνύ ηεο 
πεξίπηωζεο απηήο ππάγνληαη, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 
ηνπ λ. 3794/2009 (Ά 156), ηπθινί, κε κεηωκέλε νπηηθή νμύηεηα (κε 
πνζνζηό αλαπεξίαο άλω ηνπ 85%), θωθνί, θωθάιαινη, πάζρνληεο από 
κεζνγεηαθή, δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 
πάζρνληεο από ζπγγελή πδξνθεθαιία κε κόληκε ηερλεηή παξνρέηεπζε 
ηνπ εγθεθαινλωηηαίνπ πγξνύ Φ(shunt), ζπλνδεπόκελε θαη από άιιεο 
δηακαξηίεο, όπωο αξαρλνεηδήο θύζηε κε θαηλόκελα επηιεπηηθήο θξίζεο, 
πάζρνληεο από κπϊθή δπζηξνθία Duchenne, από βαξηά αγγεηαθή 
δπζπιαζία ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, από θαθνήζεηο λενπιαζίεο 
(ιεπραηκίεο, ιεκθώκαηα, ζπκπαγείο όγθνπο), από ην ζύλδξνκν ηνπ 
Bund Chiari, από ηε λόζν ηνπ Fabry, από βαξηά ηλνθπζηηθή λόζν 
(παγθξέαηνο, πλεπκόλωλ), από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, από βαξηά 
κπαζζέλεηα ζεξαπεπηηθώο αληηκεηωπηδόκελε κε θαξκαθεπηηθή αγωγή, 
λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, πάζρνληεο από 
ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε - αηκνξξνθηιίεο θαη ππνβαιιόκελνη ζε 
ζεξαπεία κε παξάγνληεο πήμεωο, ππνβιεζέληεο ζε κεηακόζρεπζε 
κπεινύ ηωλ νζηώλ ή κεηακόζρεπζε θεξαηνεηδνύο ρηηώλνο, θαξδηάο, 
ήπαηνο, πλεπκόλωλ, λεθξνύ, παγθξέαηνο, ιεπηνύ εληέξνπ, πάζρνληεο 
από ηλζνπιηλνεμαξηώκελν λεαληθό δηαβήηε ηύπνπ 1, πάζρνληεο από 
ζύλδξνκν Evans, πνιπκεηαγγηδόκελνη πάζρνληεο από κεζνγεηαθή 
αλαηκία, κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλω ηνπ 67%, 
πάζρνληεο από θαηλπιθεηνλνπξία, από ζπγγελή ζξνκβνθηιία θαη 
ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αληηπεθηηθήο αγωγήο δηα βίνπ, από 
αξξπζκνγόλν δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο κε εκθπηεπκέλν απηληδωηή, 
θαζώο θαη από ηε λόζν Gaucher, πάζρνληεο από ζπκπινθέο ζπγγελείο 
θαξδηνπάζεηεο ρεηξνπξγεζείζεο ή κε κε πλεπκνληθή ππέξηαζε άλω ηωλ 
50mm Hg, από κνλήξε θνηιία, από θνηλό αξηεξηαθό θνξκό, από 
παζήζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ νπνηαζδήπνηε θύζεο πνπ πξνθαινύλ κόληκε 
δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο (θιάζκα εμώζεζεο <35%), από 
ππεξηξνθηθνύ ηύπνπ κπνθαξδηνπάζεηα, από πξωηνπαζή πλεπκνληθή 
ππέξηαζε, από ζνβαξή πλεπκνληθή ίλωζε νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, 
από ην ζύλδξνκν Brugada, από ηδηνπαζή θνηιηαθή ηαρπθαξδία κε 
ηνπνζέηεζε απηληδωηή, πάζρνληεο από γιπθνγνληάζεηο, από θίξξωζε 
ήπαηνο, από ππιαία ππέξηαζε ιόγω ππνπιαζίαο ππιαίαο θιέβαο, 
πάζρνληεο από ηε λόζν ηνπ Crohn, πάζρνληεο από ηε λόζν Wilson, από 
ην ζύλδξνκν πνιιαπιήο λεπξηλω-κάηωζεο (Recklinchausen), από 
πνιιαπινύλ κπέιωκα, από ρξόληα ζαξθνείδωζε (κνξθέο κεγάιεο 
βαξύηεηαο κε πλεπκνληθή εληόπηζε), από απηνάλνζε επαηίηηδα, από 
ηξαπκαηηθή απώιεηα θαη ηωλ δπν όξρεωλ ή ακθίπιεπξε νξρεθηνκή, 
ππνβιεζέληεο ζε ιαξπγγεθηνκή νιηθή, από θξαληνθαξπγγίωκα ηνπ 
εγθεθάινπ, θαζώο θαη από δηάζπαξην εξπζπκαηώδε ιύθν ή 
ζθιεξνδεξκία κε πξνζβνιή ηωλ πλεπκόλωλ (πλεπκνληθή ίλωζε, 
πλεπκνληθή αγγεηίηηδα), ή ηωλ λεθξώλ (θξεαηηλίλε νξνύ >3 ή clearance 
θξεαηηλίλεο <4) ή ηεο θαξδηάο (ελδνθαξδίηηδα, κπνθαξδίηηδα) θαη νη 
ππνβιεζέληεο ζε νιηθή ή κεξηθή θνιεθηνκή. 
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2) Φνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο νη νπνίνη είλαη  γνλείο ή ηέθλα, ή αδειθνί ή 
ζύδπγνη αηόκνπ πνπ είλαη ηπθιόο ή θσθάιαινο ή λεθξνπαζήο πνπ 
ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρεη από κπτθή δπζηξνθία Duchenne 
ή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ εηδηθώλ αλαγθώλ επεηδή έρεη θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%(αξζξν 1 παξ. 5 
πεξ., β ηνπ λόκνπ 3282/2004,όπσο ε πεξίπησζε απηή ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ λόκνπ 3879/2010, κεηεγγξάθνληαη ζε 
πνζνζηό 1% ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ ζην Σκήκα ππνδνρήο. Σηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, γηα ηελ απνθπγή ηεο ππέξβαζεο ηνπ πνζνζηνχ 
κεηεγγξαθήο, κεηαμχ ππνςεθίσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ιακβάλεηαη 
ππφςε ν κέζνο φξνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, ή, αλ ππάξρεη ίζνο 
κέζνο φξνο εηζνδήκαηνο, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ πεηχρεη νη 
ππνςήθηνη ζην Τκήκα πξνέιεπζεο ή ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ πνπ 
ζπγθέληξσζαλ νη ππνςήθηνη θαηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Αλ θαη ε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίδηα, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνδχλακσλ 
ππνςεθίσλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο (παξ. 5(β) ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ.3282/2004-Ά 208, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ λ3879/2010(Α163). Σηελ πεξίπησζε απηή, δηθαίσκα ππνβνιήο 
αίηεζεο γηα κεηεγγξαθή έρνπλ φζνη επξίζθνληαη ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ 
εθηφο εάλ ν ιφγνο κεηεγγξαθήο πξνθχςεη κεηαγελέζηεξα. 

 

3) Σα ηέθλα ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ 
νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 
δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξώ. Σηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεηεγγξαθή έρνπλ φζνη 
βξίζθνληαη ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ. Τν δηθαίσκα απηφ δηαηεξνχλ θαη 
φζνη βξίζθνληαη ζην ηξίην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη εθφζνλ έρνπλ 
εμεηαζηεί επηηπρψο ζην Τκήκα πξνέιεπζεο ζε φια ηα ππνρξεσηηθά θαη κε 
επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ζε ίζν ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ καζεκάησλ ηνπ 
αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ππνςήθηνπ γηα κεηεγγξαθή θνηηεηή ή 
ζπνπδαζηή. Οη κεηεγγξαθέο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επηηξέπεηαη λα 
μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ ην 14% ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην 
Τκήκα ππνδνρήο θαη, εηδηθφηεξα, νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα 
μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ ην 4% θαη νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα 
μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην Τκήκα 
ππνδνρήο.  

Γηα ηα Τκήκαηα ππνδνρήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 
Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, νη κεηεγγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξίπησζεο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ ην 9% ηνπ αξηζκνχ 
ησλ εηζαθηέσλ ζην Τκήκα ππνδνρήο θαη, εηδηθφηεξα, νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ 
θαη ζπνπδαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ 
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επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ ην 4% θαη νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ θαη 
ζπνπδαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο δελ 
επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ ζε πνζνζηφ ην 5% ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην 
Τκήκα ππνδνρήο.  

Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, 
πξνεγνχληαη ηα ηέθλα ησλ νηθνγελεηψλ κε ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν 
νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Αλ ππάξρεη ίζνο κέζνο φξνο νηθνγελεηαθνχ 
εηζνδήκαηνο, γηα ηελ απνθπγή ηεο ππέξβαζεο ιακβάλεηαη ππφςε ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ππνςήθηνη ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζην ηξίην 
εμάκελν ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ πεηχρεη νη 
ππνςήθηνη ζην Τκήκα πξνέιεπζεο ζηα δχν πξψηα εμάκελα. Αλ θαη ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ ή ε ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίδηνο/ίδηα, ηφηε 
θαη κφλνλ ηφηε επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ησλ πνζνζηψλ κεηεγγξαθήο (παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004 Ά 208 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3879/2010(Α163). 

 

4) Φνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο κε αδειθό ή αδειθή πνπ θνηηά ζε Σκήκα 
Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι., δηαθνξεηηθήο πόιεο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ 
γνλέσλ, εθόζνλ ν κέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ νηθνγελεηαθνύ 
εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ δελ ππεξβαίλεη ην 
πνζό ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξώ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεηεγγξαθή έρνπλ νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο 
πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην, ζην ηξίην ή ζην πέκπην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 
ηνπο. Γηα ηηο κεηεγγξαθέο ζε Τκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο ην πνζνζηφ ησλ 
κεηεγγξαθνκέλσλ δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ην 4% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εηζαθηέσλ ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη εηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ 
κεηεγγξαθνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην, ζην ηξίην θαη ζην πέκπην 
εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ην 2%, ην 1% θαη ην 
1%, αληίζηνηρα. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη κε ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο, πξνεγνχληαη ηα ηέθλα ησλ νηθνγελεηψλ κε ηνλ κηθξφηεξν κέζν 
φξν νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Αλ ππάξρεη ίζνο κέζνο φξνο νηθνγελεηαθνχ 
εηζνδήκαηνο, γηα ηελ απνθπγή ηεο ππέξβαζεο ιακβάλεηαη ππφςε ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ππνςήθηνη ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζην ηξίην ή 
πέκπην εμάκελν ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ 
πεηχρεη νη ππνςήθηνη ζην Τκήκα πξνέιεπζεο ζηα δχν πξψηα εμάκελα. Αλ θαη 
ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ ή ε ζπλνιηθή βαζκνινγία είλαη ίδηνο/ίδηα, 
ηφηε θαη κφλνλ ηφηε επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ησλ πνζνζηψλ κεηεγγξαθήο Γηα 
ηα Τκήκαηα ππνδνρήο Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ 
παξαπάλσ πεξηνρψλ δελ ηίζεληαη πνζνζηηαίνη πεξηνξηζκνί νχηε πεξηνξηζκνί 
εηζνδήκαηνο. Δηδηθά γηα ηηο κεηεγγξαθέο ζε Τκήκαηα ππνδνρήο εθηφο 
Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, επηηξέπεηαη, ρσξίο 
πνζνζηηαίνπο πεξηνξηζκνχο, ε κεηεγγξαθή θαη ησλ δχν αδειθψλ ζε 
αληίζηνηρα Τκήκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Ι. (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 



10 

 

λ. 3282/2004-Ά 208, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ.3879/2010(Α163). 

5) Φνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δχλαηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε 
κεηεγγξαθήο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο(4-20/10/2010) απεπζείαο ζην 
Τκήκα ππνδνρήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξίην ηέθλν ηεο νηθνγέλεηαο 
γελλεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηφο βξίζθεηαη ζην α΄εμάκελν ζπνπδψλ (αξηζ. 387/2008 Γλσκνδφηεζε 
Ν.Σ.Κ.). 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Οη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 
Τκήκαηνο ππνδνρήο. Η απφθαζε απηή απνζηέιιεηαη ζην Πξπηαληθφ 
Σπκβνχιην ηνπ Τκήκαηνο ή ζην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔΙ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 
Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο νη ππνςήθηνη πνπ κεηεγγξάθνληαη 
απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε ζε καζήκαηα ή αζθήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ 
κε επηηπρία ζην Τκήκα πξνέιεπζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νη κεηεγγξαθφκελνη 
θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ππνρξεψλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα ή 
αζθήζεηο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο 
ππνδνρήο θξίλεηαη φηη δελ δηδάρζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζην Τκήκα 
πξνέιεπζεο (παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 3794/2009 Ά-156) 

Καηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο εάλ δηαπηζησζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθε 
κεηεγγξαθή ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή θαζ’ ππέξβαζε 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ ή ρσξίο λα πθίζηαηαη αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 
Τκεκάησλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππνβνιή 
αλαθξηβψλ, ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλαιεζνχο ππεχζπλεο 
δειψζεσο εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε αλαπεκπηηθή απφθαζε ηνπ 
Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΔΙ είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ην Τκήκα ππνδνρήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε κεηεγγξαθή 
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο ηνπ 
Τκήκαηνο θαη ν κεηεγγξαθφκελνο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο δηαγξάθεηαη απφ ηα 
κεηξψα ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη επαλεγγξάθεηαη ζηα κεηξψα ηνπ 
Τκήκαηνο πξνέιεπζεο ( παξ. 10(α) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 3794/2009 Ά-
156). 

Καηά ηεο αλαπεκπηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. αληίζηνηρα κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 
Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, απφ 
νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
λνκηκφηεηαο ηεο. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ κπνξεί επίζεο, απηεπαγγέιησο, εληφο ελφο (1) έηνπο, λα 
ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. Δάλ δηαπηζησζεί έιιεηςε λνκηκφηεηαο ζε νπνηνλδήπνηε 
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απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο, ν Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ αθπξψλεη ηελ πξάμε ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Τ.Δ.Ι. θαη αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην νηθείν Παλεπηζηήκην ή 
Τ.Δ.Ι..(παξ. 10(β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 3794/2009 Ά-156 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη εθδνζεί εληφο 
ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, 

β) βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα πξνέιεπζεο, 
γ) αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 
δ) πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα 

πξνέιεπζεο, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε εμάκελν κεηαγελέζηεξν ηνπ 
πξψηνπ, 

ε) έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο νξγαληζκνχ 
θνηλήο σθειείαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο ή 
ηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν ζηνηρεηνζεηείηαη ην δηθαίσκα 
κεηεγγξαθήο, 

ζη)  βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ή 
ζπνπδαζηηθή ηδηφηεηα ηνπ αδειθνχ ή ηεο αδειθήο, εθφζνλ ζηνηρεηνζεηείηαη 
δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε ζρέζε κε ηνλ αδειθφ ή αδειθή πνπ θνηηά ζε 
Παλεπηζηήκην ή Τ.Δ.Ι. θαη  

δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986  γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ν ηφπνο 
θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο ή ηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν 
ζηνηρεηνζεηείηαη ην δηθαίσκα κεηεγγξαθήο θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο 
γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, 
ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1. Ιαηξηθή γλσκάηεπζε απφ παλεπηζηεκηαθφ ή θξαηηθφ 
λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη ΝΠΙΓ (παξ.5 ηνπ άξζξνπ 
1 ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208 θαη άξζξν 5 λ. 3418/2005-Ά 287), χζηεξα απφ 
εηζαγσγή ηνπο ζε απηφ, θαζψο θαη ην θαηά πεξίπησζε θαηάιιειν απνδεηθηηθφ 
πιηθφ πνπ ζα ηνπο δεηεζεί θαη ζα πηζηνπνηεί ηελ αζζέλεηα απφ ηελ νπνία 
πάζρνπλ. Η εηζαγσγή θαη γλσκάηεπζε απηή θαη ην πξνζθνκηδφκελν ινηπφ 
απνδεηθηηθφ πιηθφ εμεηάδνληαη απφ πεληακειή πγεηνλνκηθή επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα κεηεγγξαθή 
κε απφθαζε ηνπ πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Τ.Δ.Ι. θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ: 

 Τξία κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ ηαηξηθνχ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο 
ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο απηφ Παλεπηζηεκίνπ κε εηδηθφηεηα 
ρεηξνπξγηθή, παζνινγηθή θαη εξγαζηεξηαθή, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο κε θιήξσζε απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ 
Γ.Δ.Π. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηεο βαζκίδαο ηνπ 
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θαζεγεηή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα 
κεηεγγξαθή. 

 Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
απφ ηνλ νηθείν ζχιινγν. 

 Έλα κέινο δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία αλήθεη ην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. 

Τν φιν έξγν ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζπληνλίδεη ν αληηπξχηαλεο 
αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ ή ν αληηπξφεδξνο ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ππνδνρήο. 

Η πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη 
αλαγθαίν, λα παξαπέκπεη ππνρξεσηηθά εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ππνδνρήο ππνςήθηνπο γηα εηζαγσγή θαη πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη γλσκάηεπζε 
ζε παλεπηζηεκηαθφ ή θξαηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα. Δθφζνλ ην ζρεηηθφ αίηεκα 
γηα εηζαγσγή θαη πεξαηηέξσ εμέηαζε ππνβιεζεί έζησ θαη απφ έλα κέινο ηεο 
επηηξνπήο, ε παξαπνκπή είλαη ππνρξεσηηθή. 

Η πγεηνλνκηθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί θαη’ αλάινγε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηιακβάλεηαη ησλ 
αηηήζεσλ κεηεγγξαθήο γηα ηνπο ιφγνπο πγείαο ηεο πεξίπησζεο απηήο ησλ 
ζπνπδαζηψλ Τ.Δ.Ι. Η επηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Τ.Δ.Ι. ππνδνρήο θαη ην έξγν ηεο επηηξνπήο ζπληνλίδεη ν αληηπξφεδξνο 
αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ ή ν αληηπξφεδξνο ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ 
Τ.Δ.Ι. ππνδνρήο. 

Σηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο 
ηνπο κε θιήξσζε ηαηξνί αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
κειψλ Δ.Π. ηεο βαζκίδαο ηνπ θαζεγεηή ηεο Σρνιήο Δπαγγεικάησλ Υγείαο θαη 
Πξφλνηαο ηνπ Τ.Δ.Ι. ππνδνρήο ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο απηφ Τ.Δ.Ι. ή ηνπ 
ηαηξηθνχ Τκήκαηνο ηνπ πιεζηέζηεξνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη γλσκαηεχζεηο θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ζε θάζε Τκήκα 
ππνδνρήο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λ. 2472/97 
(Α΄50). 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 2. Τα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξίπησζεο 1 θαη αληίγξαθα 
εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. (ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο 3 θαη 4), φηαλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην αξ. 1 
ηεο κε αξηζ. Φ.5/127421/Β3/2004 (΄Β 1702) ππνπξγηθήο απφθαζεο, 
ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο 
ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο, γηα ηελ απνθπγή ππέξβαζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 
παξάγξαθν 5(β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3282/2004 (Ά 208) πνζνζηνχ 
κεηεγγξαθήο κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ. 
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ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 3. θαη 4. Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ή, αλ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή 
δήισζε, ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. γηα ην ιφγν κε ππνβνιήο ηεο 
θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Ά 75) κε ηελ νπνία δειψλνληαη ηα 
απαηηνχκελα σο άλσ ζηνηρεία, απφ ηα νπνία ζεκειηψλεηαη ν ιφγνο απαιιαγήο 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο. Ωο εηήζην 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, 
πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε 
εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 
ππνςεθίνπ, απφ θάζε πεγή, είηε δειψλεηαη ρσξηζηά είηε απφ θνηλνχ. 

Τα πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδνληαη από μέλε 
ππεξεζία πξέπεη απαξαηηήηωο λα είλαη: 
α) επηθπξωκέλα γηα ηε γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνύ πνπ ηα 
ππνγξάθεη από ειιεληθή δηπιωκαηηθή αξρή ζην εμωηεξηθό ή από 
δηπιωκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα κε επηθύξωζε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Εμωηεξηθώλ ηεο Ειιάδαο, θαη 
β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα από ειιεληθή δηπιωκαηηθή αξρή ζην 
εμωηεξηθό ή από ην Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ ηεο Ειιάδαο. 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

1. Δθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο εγθπθιίνπ ε Γεληθή 
Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο κπνξεί λα δεηά απφ ηνπο 
ππνςήθηνπο γηα κεηεγγξαθή θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο λα πξνζθνκίζνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν θαηά ηελ θξίζε ηεο 
δηθαηνινγεηηθφ, πνπ απνδεηθλχεη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία ηε 
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξνχζεο. 

2. Οη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Ι. νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ αίηεζε κεηεγγξαθήο απφ 1 έσο 20 Οθησβξίνπ. Οη 
ππαγφκελεο ζην θεθάιαην Β θαηεγνξίεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ κέζα 
ζηελ ίδηα πξνζεζκία θαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά.  

3. Δηδηθά γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο 
ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Ι. νθείινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε 
κεηεγγξαθήο απφ 4 έσο 20 Οθησβξίνπ. Οη αηηνχληεο κεηεγγξαθή ζηηο 
Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ ππνδνρήο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ κέζα 
ζηελ ίδηα πξνζεζκία θαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά. 

4. Οη ζπνπδαζηέο ησλ Τ.Δ.Ι. πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην εαξηλφ εμάκελν 
ζπνπδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε θαη αηηνχληαη 
κεηεγγξαθήο ζην ηξίην θαη πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ, επηθαινχκελνη 
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κεηεγγξαθήο 
απφ 1 έσο 15 Μαξηίνπ. 

5. Σε 10 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
ειεθηξνληθήο αηηήζεσο κεηεγγξαθήο νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ησλ 
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Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Ι. νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αξκφδηεο 
Γξακκαηείεο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν 
λνκηκφηεηαο. Δληφο 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη κεηεγγξαθέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 
Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη αλαξηψληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ 
Τκεκάησλ ππνδνρήο θαη πξνέιεπζεο ηφζν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν 
φζν θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπο. Ακέζσο κεηά ηελ αλάξηεζε 
ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ νη Γξακκαηείεο ησλ Τκεκάησλ 
ηνλ θνηλνπνηνχλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ.  

6. Σεκεηψλεηαη φηη φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο πεξ.1 ηνπ θεθαιαίνπ 
Β ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε 
κεηεγγξαθήο θαη πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ιφγσ ηεο κε 
έγθαηξεο έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα Τκήκαηα. 

7. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ ηέθλσλ ηεο πεξίπησζεο 1 
θαη 2 ηνπ θεθαιαίνπ Α ηεο παξνχζαο ζεσξείηαη ε 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 
έηνπο γέλλεζεο θαζελφο απφ απηά.  

8. Οη Πξπηάλεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Τ.Δ.Ι. νθείινπλ 
άκεζα λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πεληακειείο πγεηνλνκηθέο 
επηηξνπέο νη νπνίεο ζα βεβαηψλνπλ κε πξαθηηθφ ηνπο φηη νη ιφγνη 
πγείαο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3794/2009 (Ά 
156). 

9. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο, φηη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απεηθνλίδεηαη ζην 
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ζαλ ην «δεισζέλ» 
(θνξνινγνχκελν) εηζφδεκα, ζην νπνίν πξνζηίζεληαη ηα 
απαιιαζζφκελα εηζνδήκαηα θαζψο θαη απηά πνπ θνξνινγνχληαη κε 
εηδηθφ ηξφπν (ζρεηηθφ ην αξηζ. 1007501/147/Α0012/22-2-2007 έγγξαθν 
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ).  

Σηελ έλλνηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, δελ ππνινγίδνληαη πνζά 
εθηάθησλ απνδεκηψζεσλ (εθάπαμ, απνδεκίσζε απνιπφκελσλ θ.ι.π.) 

10.Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β νη κεηεγγξαθέο δηελεξγνχληαη 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή ή ζπνπδαζηή πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ζηελ 
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη ε νπνία ζπλνδεχεηαη 
νπσζδήπνηε απφ ηα θαηά πεξίπησζε αλσηέξσ πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, θαζψο θαη απφ ππεχζπλε δήισζε 
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ην 
θνηηεηή ή ζπνπδαζηή. Σε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε κεηεγγξαθήο 
ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν επηβάιιεηαη λα βεβαηνχηαη 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 
ζηνηρείσλ απφ αξκφδην φξγαλν. 

11.Οη δηθαηνχκελνη κεηεγγξαθήο ηνπ θεθαιαίνπ Β νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ αίηεζε κεηεγγξαθήο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ αληίζηνηρνπ 
Τκήκαηνο ππνδνρήο, πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή 
ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε ην νπνίν ζηνηρεηνζεηείηαη 
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ην δηθαίσκα κεηεγγξαθήο. Σε θάζε πεξίπησζε ν Ννκφο πνπ επξίζθεηαη ην 
Τκήκα ππνδνρήο  δελ πξέπεη λα  ζπκπίπηεη κε απηφλ ηνπ Τκήκαηνο 
πξνέιεπζεο. 

12.Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ηζρχεη ε νκαδνπνίεζε ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ 
Θεζζαινλίθεο σο εμήο: (παξ. 1Α ηνπ άξζξνπ 1, φπσο απηφ 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
λ3879/2010(Α163). 

Τα αληίζηνηρα Τκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 
Αηηηθήο θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
αθφινπζα: 

α) σο Παλεπηζηήκηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο λννχληαη ην Δζληθφ θαη 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην 
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην 
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, ην Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 
Δπηζηεκψλ θαη ην Φαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, 

β) σο Τ.Δ.Ι. ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο λννχληαη ην Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, ην Τ.Δ.Ι. 
Πεηξαηά θαη ην Τ.Δ.Ι. Φαιθίδαο,  

γ) σο Παλεπηζηήκηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο λννχληαη ην Αξηζηνηέιεην 
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ 
θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, θαη 

δ) σο Τ.Δ.Ι. ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο λνείηαη ην νκψλπκν Τ.Δ.Ι.  

Ο αξηζκφο ησλ αηηνπκέλσλ κεηεγγξαθή θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζηα 
ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Δ.Ι. ησλ αλσηέξσ νκάδσλ θαηαλέκεηαη ζηα 
αληίζηνηρα Τκήκαηα θάζε νκάδαο θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ 
ησλ Τκεκάησλ απηψλ. Αθνινχζσο, ε κεηεγγξαθή ησλ θνηηεηψλ θαη 
ζπνπδαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Τκήκαηα απηά κε θξηηήξην ηνλ ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνο ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε βάζε εηζαγσγήο θάζε αληίζηνηρνπ 
Τκήκαηνο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε θαηαλνκή απηή ηζρύεη κόλν γηα ηηο 
αλαθεξόκελεο ζην θεθάιαην Α θαηεγνξίεο. Πεξαηηέξω δηεπθξηλίδεηαη όηη 
νη ζπνπδαζηέο ζην Τ.Ε.Ι Φαιθίδαο, έρνπλ δηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο 
κεηεγγξαθήο ζην Ννκό Αηηηθήο θαη αληίζηξνθα νη ζπνπδαζηέο ζην Τ.Ε.Ι. 
Πεηξαηά ή Αζήλαο δηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κεηεγγξαθήο ζην 
Τ.Ε.Ι. Φαιθίδαο.   

13.Η χπαξμε αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ Τκεκάησλ πξνθχπηεη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ αξηζκ. α) Β1/67859/5-7-2006 
(Β΄874) κε ηε δηφξζσζε ζθάικαηνο (Β’ 1289), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 
ππ’ αξ. Β1/99917/29-9-2006 (Β’ 1504), Β1/74221/10-7-2007 (Β’ 1252) θαη 
Β1/29826/23-6-2009 (΄Β 1321) θαη 6035/Β1/20-1-2010 (΄Β 67), φκνηεο 
απνθάζεηο γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη β) 69066/Δ5/17-7-2006 (B’ 998), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο αξηζ. 98659/Δ5/11-9-2007 (Β’ 
1906) θαη 113685/Δ5/4-9-2008 (Α’ 1827) φκνηεο απνθάζεηο γηα ηα Τ.Δ.Ι.. 
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Αλ δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία κεηαμχ Τκεκάησλ, ε αλαπεκπηηθή απφθαζε 
ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη 
δεζκεπηηθή γηα ηα νηθεία Τκήκαηα.  

14.Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβψλ, ςεπδψλ ή πιαζηψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ή αλαιεζνχο ππεχζπλεο δήισζεο, ε κεηεγγξαθή 
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 
Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη ν ππεχζπλνο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο 
δηαγξάθεηαη από ηα κεηξώα ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο. Με ηελ αξηζ. 
Φ.1/126470/Β3/10.11.2005 (Β΄1613) ππνπξγηθή απφθαζε έρεη ζπζηαζεί 
Δηδηθφ Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην , ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ επηβνιή 
θπξψζεσλ εθφζνλ απνδεηρζεί ππαηηηφηεηα. Σηελ πεξίπησζε απηή ην 
Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ απνθιείεη ηελ επαλεγγξαθή ηνπ 
ππεύζπλνπ θνηηεηή ή ζπνπδαζηή ζην Σκήκα πξνέιεπζεο κε βάζε 
ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ 
εμεηάδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

15.Τα Τκήκαηα παξαθαινχληαη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, 
ψζηε νη κεηεγγξαθέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 λα αλαθνηλσζνχλ 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 
κεηεγγξαθφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο εμεηαζηηθήο 
πεξηόδνπ ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 2011. Εηδηθά ν έιεγρνο 
λνκηκόηεηαο ηωλ απνθάζεωλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο, 
πνπ αθνξνύλ ζηηο κεηεγγξαθέο ηωλ θαηεγνξηώλ ηνπ θεθαιαίνπ Ά, ζα 
πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ.  

16.εκεηώλεηαη όηη νη ππνβάιινληεο ειεθηξνληθή αίηεζε 
κεηεγγξαθήο ζα κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζην Τκήκα ππνδνρήο από 
ηελ ηειεπηαία ελεκέξωζε ηνπο κέζω ειεθηξνληθνύ εγγξάθνπ, νπόηε 
θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεγγξαθή ππό ηελ δηαιπηηθή αίξεζε ηεο 
έγθξηζεο ηεο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη 
ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο από ην Πξπηαληθό Σπκβνύιην 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ην Σπκβνύιην ηνπ Τ.Ε.Ι..  

17.Αλ δηαπηζησζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηεγγξαθή ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή θαζ’ ππέξβαζε ηνπ λφκηκνπ 
πνζνζηνχ ή ρσξίο λα πθίζηαηαη αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ Τκεκάησλ 
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππνβνιή αλαθξηβψλ, 
ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλαιεζνχο ππεχζπλεο δήισζεο εθ 
κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε αλαπεκπηηθή απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ 
Σπκβνπιίνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Τκήκα ππνδνρήο. Σηελ πεξίπησζε 
απηή ε κεηεγγξαθή αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ν κεηεγγξαθφκελνο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο 
δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο θαη επαλεγγξάθεηαη 
ζηα κεηξψα ηνπ Τκήκαηνο Πξνέιεπζεο. (παξ. 10 ηνπ άξζξνπ ηνπ 1 λ. 
3282/2004 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ 
3794/2009 Ά-156). 

18.Οη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ηνπ θεθαιαίνπ Β, πνπ επέιεμαλ 
δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
“ΔΤΓΟΞΟ” θαη ηα πξνκεζεύηεθαλ ελόζσ θνηηνύζαλ ή ζπνύδαδαλ 
ζην Σκήκα πξνέιεπζεο, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αθόηνπ 
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κεηεγγξαθνύλ ζην Σκήκα ππνδνρήο λα επηιέμνπλ εθ λένπ 
ζπγγξάκκαηα κέζσ ηνπ ηδίνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Οη 
θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ηνπ θεθαιαίνπ Α δηθαηνύληαη λα επηιέμνπλ 
ζπγγξάκκαηα κέζσ ηνπ ίδηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, κόλν 
αθνύ εγγξαθνύλ ζην Σκήκα ππνδνρήο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

1.Οη θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο πνπ εηζάγνληαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε κε 
εηδηθέο δηαηάμεηο ή κε πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ εηζαγσγήο ηνπο ή χζηεξα απφ 
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο δελ έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο  
Οη δηαηάμεηο πεξί κεηεγγξαθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, εθαξκφδνληαη κφλν 
γηα φζνπο εηζάγνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα ή Τ.Δ.Ι. ηεο ρψξαο κε βάζε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθφ 
επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ πνπ 
εηζάγνληαη σο ππαγφκελνη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία φζσλ πξνέξρνληαη απφ ηε 
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ 
απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) θαη Δζπεξηλψλ Λυκείων  θαη 
ηωλ απνθνίηωλ Τ.Ε.Ε. πνπ εηζήρζεζαλ ζε Τ.Ε.Ι. (παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λ. 3282/2004-Ά 208, όπωο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3404/2005-Ά 260, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν 
3794/2009-Ά 156 θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ3879/2010(Α163). 

2.Λφγσ ηεο απαγφξεπζεο ησλ κεηεγγξαθψλ εμσηεξηθνχ (λ. 3027/2002-Α΄152) 
θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο πνπ εηζάγνληαη ζε Τκήκαηα ή Σρνιέο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε αληίζηνηρα 
Τκήκαηα ή Σρνιέο Παλεπηζηεκίσλ ή Τ.Δ.Ι. ηεο ρψξαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3242/04 (Α’ 102) ε 
αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αξκνδηφηεηαο ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α. (πηζηνπνηεηηθφ 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο) είλαη απηεπάγγειηε. 

                                                      Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                                     

  Καζ. Βαζίιεηνο Παπάδνγινπ 

 

 


