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1. Οη αηηήζεηο γηα κεηεγγξαθή ζα ππνβάιινληαη ζηηο 

Α.Δ.Ν. πνπ θνηηνύλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπνπδαζηέο κεηά 
ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη κέρξη ηελ 15ε Ινπιίνπ 
θάζε Αθαδεκατθνύ έηνπο. Οη λενεηζαγόκελνη ζπνπδα- 
ζηέο δύλαληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα κεηεγγξαθή, 

εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ αλαθνίλσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ, ζην ΤΝΑΝΠ/ΓΔΚΝ, απηνπξνζώπσο 

ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κέζσ ησλ Α.Δ.Ν. 
2. Ο αξηζκόο ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ πνπ κπνξεί λα 

δερζεί κία ρνιή Α.Δ.Ν. είλαη ίζνο κε ην 15% ηνπ ζπλνιη- 
θνύ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ζε 
απηή ηε ρνιή Α.Δ.Ν., όπσο απηόο είρε νξηζζεί. ε θάζε 
Α.Δ.Ν. ην πκβνύιην κπνξεί λα εηζεγεζεί αηηηνινγεκέλα 
κεγαιύηεξν πνζνζηό κεηεγγξαθνκέλσλ πνπ ζα γίλνπλ 
δεθηνί ζε ρνιή απηήο ηεο Α.Δ.Ν. ε πεξίπησζε δεθαδη- 

θνύ ππνινίπνπ, θαηά ηνλ αξηζκεηηθό ππνινγηζκό ησλ 
ζέζεσλ, γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ ακέζσο κεγαιύ- 
ηεξε αθέξαηε κνλάδα. Σν ίδην πκβνύιην εηζεγείηαη θαη 

ηνλ αξηζκό κεηεγγξαθνκέλσλ γηα ηνπο Α’ δηεηείο, ηξηεηείο, 
ζε αλαζηνιή, θ.η.ι., θαζώο θαη γηα ηα Γ’ θαη Γ’ εμάκελα. 
3. Υνξήγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηεγγξαθήο πξαγκα- 

ηνπνηείηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ζπλόινπ ησλ κνξί- 
σλ πνπ ν δηθαηνύρνο ζσξεύεη από ηα θάησζη θξηηήξηα: 

α) Σν θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ηνπ δηθαηνύρνπ, εθόζνλ 
δηαζέηεη ίδην εηζόδεκα, θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, δελ ππεξβαί- 

λνπλ απηνηειώο θαη ηα δύν ην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ 
(3.000) επξώ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Σν αλσηέξσ πνζό αλαπξν- 
ζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Μόξηα 5). 
β) Σν θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ηνπ δηθαηνύρνπ, εθόζνλ 
δηαζέηεη ίδην εηζόδεκα, θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο 



ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, δελ ππεξβαί- 
λνπλ απηνηειώο θαη ηα δύν ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ 

(3.001 έσο 6.000) επξώ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 
Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Σν αλσηέξσ πνζό 
αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηη- 

ιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Μόξηα 4). 
γ) Σν θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ηνπ δηθαηνύρνπ, εθόζνλ 
δηαζέηεη ίδην εηζόδεκα, θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, δελ ππεξβαίλνπλ 
απηνηειώο θαη ηα δύν ην πνζό ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (6.001 
έσο 9.000) επξώ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Σν αλσηέξσ πνζό αλαπξν- 
ζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Μόξηα 3). Η κνξηνδόηεζε ησλ 

πεξηπηώζεσλ α’ έσο θαη γ’ γίλεηαη πάληα δηαδεπθηηθώο, 
ιακβάλεηαη δε θαη’ απηήλ ππόςε ην πςειόηεξν θαηά θε- 
θαιήλ εηζόδεκα ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ δηθαηνύρνπ. 

δ) Ο δηθαηνύρνο λα είλαη νξθαλόο θαη από ηνπο δύν 
γνλείο (Μόξηα 3). Απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεη- 
αθήο θαηάζηαζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ θαη ιεμηαξρηθή 

πξάμε ζαλάηνπ. 
ε) Ο δηθαηνύρνο λα είλαη κέινο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο 
(Μόξηα 2). Απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θα- 
ηάζηαζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ θαη πηζηνπνηεηηθό ηεο 

Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ) 
πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

ζη) Ο δηθαηνύρνο λα είλαη κέινο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 
(Μόξην 1). Απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θα- 

ηάζηαζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 
δ) Ο δηθαηνύρνο λα έρεη αδειθό ή αδειθή, θνηηεηή 

ηνπ πξνπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ, εθόζνλ δελ είλαη 
ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ 

ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε Α.Δ.Ν. ή Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Ι. ή ζηηο 
Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλώηαηε 
ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 



(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.), ή ζηηο Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθ- 
παίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, δηαθνξεηηθήο 

πόιεο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο ή ν δηθαη- 
νύρνο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιύδπκσλ ηέθλσλ 
πνπ ζπκκεηείραλ, ην ίδην ζρνιηθό έηνο, ζηηο παλειιαδη- 
θέο εμεηάζεηο (Μόξην 1). Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηώζεηο 

αδειθώλ θνηηεηώλ ή ζπνπδαζηώλ απαηηείηαη βεβαίσζε 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ νηθείνπ ηκήκαηνο από ηελ νπνία λα 
πξνθύπηεη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα ηνπ αδειθνύ, θαζώο θαη 
ππεύζπλε δήισζή ηνπ, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, 

όηη δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή 

δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ε νπνία ζα είλαη ζεσξεκέλε γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από Αξκόδηα Αξρή. Δπίζεο, 
ν ηόπνο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ πξνθύπηεη από 
έγγξαθν δεκόζηαο Αξρήο ή Τπεξεζηώλ ή ινγαξηαζκώλ 

θνηλήο σθέιεηαο ή βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο. 
ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο, κεηαμύ ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο 
ησλ γνλέσλ ή ηνπ έρνληνο ηελ επηκέιεηα θαη ηνπ ηόπνπ 

ζπνπδώλ ηνπ αδειθνύ, πξνηεξαηόηεηα γηα ηε κεηεγ- 
γξαθή έρεη ν ηόπνο πνπ δελ είλαη νη πόιεηο Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. 
ε) Ο δηθαηνύρνο λα έρεη γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα ή ζύ- 

δπγν πνπ έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, πηζηνπνηνύκε- 
λεο από ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) ή 

έρνπλ παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο 
Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) θνηλήο ππνπξγηθήο από- 
θαζεο, όπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη αληηθα- 

ζίζηαηαη (Μόξην 1). 
ζ) Ο δηθαηνύρνο λα είλαη νξθαλόο από ηνλ έλαλ γνλέα 
ή λα είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο (Μόξην 1). Απαηηείηαη 

ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ θαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεη- 
αθήο θαηάζηαζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 

η) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηά ηελ αλσηέξσ κνξη- 
νδόηεζε, ιακβάλνληαη ππόςε ηα κόξηα εηζαγσγήο ζηηο 
Α.Δ.Ν. ησλ αηηνύλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο. 
4. Γελ εκπίπηνπλ ζην πνζνζηό ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ ηα ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξα- 



ηίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ. 1897/1990 (Α’ 120), ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα κεηεγ- 

γξαθήο ζηελ πόιε πνπ ν γνλέαο ή ν έρσλ ηελ επηκέιεηα 
δειώλεη σο κόληκε θαηνηθία ηνπ. 

5. Κάζε Α.Δ.Ν. πξνσζεί ζην ΤΝΑΝΠ/ΓΔΚΝ ηηο αηηήζεηο 
κεηεγγξαθώλ κε ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά, 

πξνθεηκέλνπ γηα ζπνπδαζηέο, πιελ ησλ λενεηζαγνκέ- 
λσλ, κέρξη ηελ 31ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, αλαθέξνληαο 
ηνλ αξηζκό κεηεγγξαθόκελσλ ζπνπδαζηώλ πνπ κπνξεί 
λα δερζεί. Οη αηηήζεηο ζπλνδεύνληαη θαη από αληίγξαθν 
ηεο ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε 
πίλαθεο από ηα κόξηα πνπ ζπγθεληξώλεη θάζε ζπνπδα- 

ζηήο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα. 
Ο Τ.ΝΑ.Ν.Π. κε απόθαζή ηνπ, κε βάζε ηηο παξαγξά- 

θνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ εγθξίλεη ηηο κεηεγ- 
γξαθέο ζε θάζε Α.Δ.Ν. 

6. Αιιαγή εηδηθόηεηαο δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πε- 
ξίπησζε. 

7. Ο Τ.ΝΑ.Ν.Π. κε απόθαζή ηνπ, κε βάζε ηηο παξα- 
γξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ εγθξίλεη ηηο 

κεηεγγξαθέο ζε θάζε Α.Δ.Ν., ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 1ε 
Ννεκβξίνπ γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν θαη ηελ 20ε Φε- 

βξνπαξίνπ γηα ην εαξηλό εμάκελν, ελώ γηα ην Α’ εμάκελν 
νη κεηεγγξαθέο εγθξίλνληαη ην αξγόηεξν έλα κήλα κεηά 
ηελ ηειεπηαία εηζαγσγή ησλ λενεηζαγόκελσλ ππνςεθί- 
σλ ζπνπδαζηώλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα κεηαγξαθήο. 


