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ΦΕΚ 2011Β/2015 ΦΕΚ 2320Β/2015 

Άρθρο 1 − Πεδίο Εφαρμογής 1. Οι διατάξεις 

της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για 

τους φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων 

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν 

εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας τους στις 

εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού 

Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου 

ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και 

Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου 

σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης 

άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης 

(εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων 

κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής 

Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη 

βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους 

στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 

ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες 

για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση). Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα 

μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 21 του Ν. 

4332/2015 (Α΄ 76). Οι μετεγγραφές 

επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή 

Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των 

Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων 

Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε 

Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από 

Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα 

υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε 

κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα 

του ίδιου ΑΕΙ 

 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 της με αρ. 143456/Ζ1/14−09−2015 

(ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης ως 

ακολούθως: «1. Οι διατάξεις της παρούσας 

απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές 

των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που 

έχουν εγγραφεί: α) μέσω της επιτυχίας τους 

στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου 

Μαΐου − Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, 

Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού 

ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 

Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, β) μέσω της 

χρήσης άσκησης του δικαιώματος 

πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων 

εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή 

Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα 

εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της 

τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα 

και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και γ) μέσω 

της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς 

εξετάσεις από τους πάσχοντες από 

σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό 

απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ 

υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. Οι 

ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε 

αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του 

άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76). Οι 

μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές 

ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών 

αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή 

Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από 

Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. 

σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον 

το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη 

περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε 

αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ».  
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Άρθρο 1 &2 περίπτωση : 

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής: 

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με 

τις κάτωθι κατηγορίες: (i) Tέκνα των 

Ελλήνων Εξωτερικού. (ii) Αλλοδαποί – 

Αλλογενείς. (iii) Έλληνες πολίτες της 

Μουσουλμανικής Μειονότη− τας της 

Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό 

θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού 

εισακτέων. (iv) Υπότροφοι Αλλοδαποί − 

Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

στα τμήματα Θεολογικών σχολών των 

Πανεπιστημίων και στα προγράμματα 

σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 

και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του 

αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες 

Σχολές. (v) Υπότροφοι Ομογενείς. (vi) 

Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με 

κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε 

ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού 

εισακτέων 

2. Τροποποιούμε την περίπτωση δ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω 

υπουργικής απόφασης, καταργούμε την 

υποπερίπτωση (vi) και την αντικαθιστούμε 

ως εξής: «(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση 

σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που 

υπάγονται στα στοιχεία α και β της 

παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης 

απόφασης και μετεγγράφονται εκτός του 

ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των 

εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση 

εντός της ιδίας προθεσμίας, που 

ανακοινώνεται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

στην οποία δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, 

που επιθυμούν να μετεγγραφούν 

3. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του 

άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής 

απόφασης ως ακολούθως: «2. Οι δικαιούχοι 

μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α 

και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της 

παρούσης από φασης και μετεγγράφονται 

εκτός του ποσοστού 15% του συνολικού 

αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση εντός της ίδιας ή άλλης 

συμπληρωματικής προθεσμίας, που 

ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία 

δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, που 

επιθυμούν να μετεγγραφούν» 

9. Αντίγραφο της αίτησης − δήλωσης για 

συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των 

Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του 

μηχανογραφικού δελτίου του/των 

άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών, στην 

περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται 

επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων 

τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό 

έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις 

4. Τροποποιούμε την παράγραφο 9 του 

άρθρου 5 της ανωτέρω υπουργικής 

απόφασης ως ακολούθως: «Βεβαίωση 

πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και 

ΕΠΑΛ Β΄ και βεβαίωση συμμετοχής στις 

πανελλαδικές εξετάσεις για τους 

αποφοίτους ΕΠΑΛ Α΄, στην περίπτωση που ο 

αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην 

κατηγορία πολύδυμων τέκνων που 

συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις 

πανελλαδικές εξετάσεις». 

 


