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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ.Α΄118), από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 καταργούνται οι πάσης φύσεως µετεγγραφές φοιτητών και 

σπουδαστών από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.  

Παράλληλα, µε τις ίδιες διατάξεις, ρυθµίζεται η εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές και 

τα τµήµατα των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, σε 

ξεχωριστό αριθµό θέσεων εισακτέων, πέραν του αριθµού που καθορίζεται ως αριθµός 

εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για όσους έχουν απολυτήριο Γενικού η 

Επαγγελµατικού Λυκείου ή έχουν συµµετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών ή 

Επαγγελµατικών Λυκείων και ανήκουν στις περιπτώσεις: αα) πολυτέκνων, ββ) τριτέκνων 

και γγ) κοινωνικών κριτηρίων. Εξαιρούνται από τις ειδικές περιπτώσεις οι Στρατιωτικές 

Σχολές, οι Αστυνοµικές Σχολές και οι Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, για τις 

οποίες εξάλλου υπάρχουν  διαφορετικές ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα 

αρµόδια Υπουργεία. Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

που πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν, τόσο κατά την οριστικοποίηση του µηχανογραφικού 

δελτίου, όσο και κατά την εγγραφή τους στο τµήµα επιτυχίας, ακολουθεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, µετά την εισαγωγή των υποψηφίων δε θα υπάρχει 

άλλη διαδικασία αλλαγής σχολής ή τµήµατος εισαγωγής από πόλη σε πόλη, δηλαδή δεν θα 

υπάρχει διαδικασία µετεγγραφής. Οι διατάξεις του νέου νόµου ορίζουν ότι όσοι ανήκουν στις 

ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων ή πληρούν κοινωνικά κριτήρια, εισάγονται σε επί 

πλέον αριθµό θέσεων, µε βάση την επιλογή των  ίδιων των υποψηφίων. Οι διατάξεις περί 

µετεγγραφών µε τον ίδιο νόµο καταργούνται. ∆ηλαδή όλοι οι υποψήφιοι, που θα εισαχθούν σε 

σχολή ή τµήµα Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. ή άλλης Σχολής θα είναι υποχρεωµένοι να φοιτήσουν 

και να ολοκληρώσουν στις σπουδές τους σ’ αυτή. 

Κατά τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού, ο υποψήφιος επιλέγει την ειδική 

περίπτωση, στην οποία τυχόν ανήκει και για την οποία έχει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

κατά την οριστικοποίηση του µηχανογραφικού και κατά την εγγραφή στο τµήµα επιτυχίας. 

Είναι ευνόητο ότι κάθε υποψήφιος που τυχόν ανήκει σε µία από τις ειδικές 

περιπτώσεις, κρίνεται πρώτα για τη γενική σειρά και µετά για αυτή τη µία ειδική περίπτωση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 

όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 

στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 

θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 

ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 

δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 

Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 

οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 

στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 

εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 

ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 

 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
(΄Αρθρο 59 παρ.11 Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118) 

 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ.Α΄118), από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 καταργούνται οι πάσης φύσεως µετεγγραφές φοιτητών και 

σπουδαστών από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ.  

  Παράλληλα, µε τις ίδιες διατάξεις, ρυθµίζεται η εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές και 

τα τµήµατα των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, σε 

ξεχωριστό αριθµό θέσεων εισακτέων, πέραν του αριθµού που καθορίζεται ως αριθµός 

εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για όσους έχουν απολυτήριο Γενικού η 

Επαγγελµατικού Λυκείου ή έχουν συµµετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών ή 

Επαγγελµατικών Λυκείων και ανήκουν στις περιπτώσεις: αα) πολυτέκνων, ββ) τριτέκνων 

και γγ) κοινωνικών κριτηρίων.  

Σκοπός εποµένως της παραπάνω ρύθµισης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους 

ανήκουν σε πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες ή αντιµετωπίζουν οικογενειακά προβλήµατα ή 

προβλήµατα υγείας µελών της οικογενείας τους και αδυνατούν ή δυσκολεύονται να φοιτήσουν 

σε σχολές ή τµήµατα που βρίσκονται µακριά από τη µόνιµη κατοικία των οικογενειών τους να 

επιλέξουν να φοιτήσουν σε σχολή ή τµήµα της περιοχής κατοικίας τους από την αρχή του 

ακαδηµαϊκού έτους, αφού θα έχουν επιτύχει το σύνολο των µορίων που θα του επιτρέψει την 

εισαγωγή τους σε αυτά.  

  Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των παραπάνω περιπτώσεων κρίνεται 

για επιλογή, σε κάθε σχολή ή τµήµα, µε βάση το σύνολο των µορίων, κατά φθίνουσα σειρά 

µορίων και τη δήλωση προτίµησής του στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο, κατά πρώτον, ως 

υποψήφιος της γενικής σειράς (για το σύνολο των θέσεων). Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή 

το τµήµα, που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιµήσεις του, κρίνεται, για επιλογή, για τις ειδικές 

θέσεις της ίδιας σχολής ή τµήµατος, ως υποψήφιος µιάς από τις ειδικές περιπτώσεις. Εάν και 

πάλι δεν εισάγεται ούτε µε το ειδικό ποσοστό στη συγκεκριµένη σχολή ή τµήµα, η ίδια 

διαδικασία επιλογής συνεχίζεται για τις επόµενες προτιµήσεις του, έως την εισαγωγή του, 

πρώτα µε τη γενική σειρά και σε περίπτωση µη εισαγωγής του µε τη σειρά αυτή, εξετάζεται 

για τις ειδικές θέσεις, ως ειδική περίπτωση πολυτέκνου, ή τριτέκνου ή των κοινωνικών 

κριτηρίων, που έχει δηλώσει ότι ανήκει και πάντα σύµφωνα µε το σύνολο των µορίων του 

κ.ο.κ.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι, λοιπόν, από τους υποψηφίους ανήκουν σε µία από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, 

θα πρέπει να προσέξουν κατά τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου, να επιλέξουν µε 
προσοχή τη σειρά προτίµησης των Σχολών ή Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων ή των ΤΕΙ ή των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, που βρίσκονται στην ίδια 

περιφέρεια διαµονής της οικογένειάς τους. Για να διεκδικήσουν θέσεις των ειδικών αυτών 
περιπτώσεων, θα πρέπει να δηλώσουν την περιφέρεια που αντιστοιχεί στον τόπο µόνιµης κατοικίας 
τους. 
Πχ. Εάν υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος Σάµου και είναι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ, διεκδικεί θέσεις της 
ειδικής περίπτωσης των ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ µόνο για τµήµατα και σχολές που εδρεύουν σε αυτή τη 
περιφέρεια (Βορείου Αιγαίου), δηλαδή στη Λήµνο, Λέσβο, Σάµο και Χίο. 
Πχ. Εάν υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος Αττικής και ανήκει στην ειδική περίπτωση ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ και συγκεκριµένα «µε φοιτώντα αδερφό στη Λάρισα», διεκδικεί θέσεις της ειδικής 
περίπτωσης των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, µόνο για τµήµατα και σχολές που εδρεύουν είτε στη 
περιφέρεια, στην οποία σπουδάζει ο αδερφός του (Θεσσαλία), είτε στη περιφέρεια, στην οποία 
διαµένει µόνιµα η οικογένειά του (Αττική). 

Εξυπακούεται ότι για τις λοιπές προτιµήσεις του (εκτός της περιφέρειας, για την οποία 
επωφελείται) θα κριθεί µε τη γενική σειρά, όπως όλοι οι άλλοι υποψήφιοι. 

∆ιευκρινίζεται ότι όσοι ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές περιπτώσεις, τότε 
υποχρεωτικά θα πρέπει να επιλέξουν µόνον µία. 

 



Παράδειγµα ειδικής περίπτωσης υποψηφίου ΓΕΛ - ΕΠΑΛ οµάδας Β΄: ∆ίνεται επιπλέον 

παράδειγµα: έστω ότι ένας υποψήφιος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας που ζει στη 

διοικητική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει συγκεντρώσει σύνολο µορίων 18.000 

και θέλει να σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη µε πρώτη προτίµηση την Νοµική Σχολή. Αν στο 

τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς µε την γενική σειρά 

έχει συγκεντρώσει 17.950 µόρια, τότε ο συγκεκριµένος υποψήφιος εισάγεται στο Τµήµα αυτό 

µε την γενική σειρά και δεν εξετάζεται περαιτέρω η υποψηφιότητά του στην ειδική κατηγορία 

των πολυτέκνων.  

Εάν, όµως, ο τελευταίος εισαχθείς στο Τµήµα αυτό µε την γενική σειρά έχει 

συγκεντρώσει 18.300 µόρια, τότε ο παραπάνω υποψήφιος δεν εισάγεται µε τη γενική σειρά 

και η υποψηφιότητά του θα εξετασθεί για το τµήµα αυτό για τις πρόσθετες θέσεις της ειδικής 

περίπτωσης υποψηφίων προερχοµένων από πολύτεκνες οικογένειες. Εάν στην ειδική αυτή 

περίπτωση, ο τελευταίος εισαχθείς έχει συγκεντρώσει 17.990 µόρια, τότε ο εν λόγω 

υποψήφιος εισάγεται στην Νοµική Θεσσαλονίκης.  

Αν όµως, ο τελευταίος εισαχθείς της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων έχει 

συγκεντρώσει 18.100 µόρια τότε, ο εν λόγω υποψήφιος δεν θα εισαχθεί στην Νοµική 

Θεσσαλονίκης, και η υποψηφιότητά του εξετάζεται για το επόµενο Τµήµα προτίµησής του. Η 

πιο πάνω περιγραφείσα διαδικασία, γενική σειρά – ειδική κατηγορία κ.ο.κ., επαναλαµβάνεται 

για όλες τις Σχολές ή Τµήµατα που έχει δηλώσει στο µηχανογραφικό του δελτίο κατά σειρά 

προτίµησής τους µέχρι να εισαχθεί σε κάποιο από αυτά µέσω της γενικής σειράς ή της ειδικής 

περίπτωσης ή µέχρι εξαντλήσεως των δηλώσεών του.  

Γι΄ αυτό, προκειµένου να εξασφαλίσει την επιτυχία στον τόπο που διαµένει, θα 

πρέπει να επιλέξει ένα ευρύ φάσµα προτιµήσεων Τµηµάτων ή Σχολών της περιφέρειας 

αυτής.  

Παράδειγµα ειδικής περίπτωσης υποψηφίου ΕΠΑΛ  οµάδας Α΄: ∆ίνεται επιπλέον 

παράδειγµα: έστω ότι ένας υποψήφιος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας που ζει στη 

διοικητική περιφέρεια της Αττικής, έχει συγκεντρώσει σύνολο µορίων 1800 και θέλει να 

σπουδάσει στον Πειραιά, µε πρώτη προτίµηση το Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά. Αν στο 

τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, ο τελευταίος εισαχθείς µε την γενική σειρά έχει 

συγκεντρώσει 1750 µόρια, τότε ο συγκεκριµένος υποψήφιος εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε την 

γενική σειρά και δεν εξετάζεται περαιτέρω η υποψηφιότητά του στην ειδική κατηγορία των 

πολυτέκνων.  

Εάν, όµως, ο τελευταίος εισαχθείς στο Τµήµα αυτό µε την γενική σειρά έχει 

συγκεντρώσει 1850 µόρια, τότε ο παραπάνω υποψήφιος δεν εισάγεται µε τη γενική σειρά και 

η υποψηφιότητά του θα εξετασθεί για το τµήµα αυτό για τις πρόσθετες θέσεις της ειδικής 

περίπτωσης υποψηφίων προερχοµένων από πολύτεκνες οικογένειες. Εάν στην ειδική αυτή 

περίπτωση, ο τελευταίος εισαχθείς έχει συγκεντρώσει 1790 µόρια, τότε ο εν λόγω υποψήφιος 

εισάγεται στο Τµήµα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά.  

Αν όµως, ο τελευταίος εισαχθείς της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων έχει 

συγκεντρώσει 1810 µόρια τότε, ο εν λόγω υποψήφιος δεν θα εισαχθεί στο Τµήµα 

Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, και η υποψηφιότητά του εξετάζεται για το επόµενο Τµήµα 

προτίµησής του. Η πιο πάνω περιγραφείσα διαδικασία, γενική σειρά – ειδική κατηγορία κ.ο.κ., 

επαναλαµβάνεται για όλες τις Σχολές ή Τµήµατα που έχει δηλώσει στο µηχανογραφικό του 

δελτίο κατά σειρά προτίµησής τους µέχρι να εισαχθεί σε κάποιο από αυτά µέσω της γενικής 

σειράς ή της ειδικής περίπτωσης ή µέχρι εξαντλήσεως των δηλώσεών του. Γι΄ αυτό, 

προκειµένου να εξασφαλίσει την επιτυχία στον τόπο που διαµένει, θα πρέπει να επιλέξει ένα 

ευρύ φάσµα προτιµήσεων Τµηµάτων ή Σχολών της περιοχής αυτής και στην γενική σειρά και 

στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει. 
 
   



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
αα) «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ», σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ. 
229 Α¨), όπως αντικαταστάθηκε  µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 είναι : 
 
1. όσοι είναι γονείς και έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων 

από ένα ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23

ο
) 

έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές 
πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής  ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25

ο
) έτος της ηλικίας τους. 

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής 
κατάστασης.  

 
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και 

είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα 
από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή 
υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει 
το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες 
τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, 
εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης 
παραγράφου. 

 
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν 

οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των 
πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης πα-
ραγράφου του παρόντος άρθρου. 

 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι που θα 
δηλώσουν ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή, κατά την οριστικοποίηση του 
Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου, θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτή και είναι τα παρακάτω:   
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός τριµήνου 

πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. 
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει 

εκδοθεί οπωσδήποτε εντός τριµήνου πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου  
γ) έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 

προκύπτει ο τόπος κατοικίας των γονέων τους ή της οικογένειάς τους 
δ)  Επικυρωµένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του 
προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε 
σχολές ή τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). ∆ιευκρινίζεται ότι πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα 
εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή 
για τα εισοδήµατα του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται 
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 
59, παράγραφος 11). 

 



Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  οικογενειακού 
εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος  φόρου 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 
 
ββ) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: Στην περίπτωση εµπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυµελών 
οικογενειών µε τρία (3) ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, 
εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26

ο
 έτος της ηλικίας του, συµπεριλαµβανοµένων 

των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν 
υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.  
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι που θα 
δηλώσουν ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή, κατά την οριστικοποίηση του 
Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου, θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι την ηµερονία 
αυτή και είναι τα παρακάτω:   
 
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός τριµήνου 
πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. 
β) έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 

προκύπτει ο τόπος κατοικίας των γονέων τους ή της οικογένειάς τους 
γ)  Επικυρωµένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του 
προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε 
σχολές ή τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). ∆ιευκρινίζεται ότι πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα 
εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή 
για τα εισοδήµατα του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να 



υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται 
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 
59, παράγραφος 11).  
 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  

Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  
οικογενειακού εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού 
Σηµειώµατος  φόρου εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα 
ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 
 
γγ)   «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ»:  Στην περίπτωση εµπίπτουν οι υποψήφιοι ανά 
υποπερίπτωση:  
 
Α)  που έχουν αδελφό ή αδελφή, που φοιτά σε πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή την ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού, διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας γονέων. 
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι που θα 
δηλώσουν ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή, κατά την οριστικοποίηση του 
Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου, θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι την ηµερονία 
αυτή και είναι τα παρακάτω:   
 
     α.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός 
τριµήνου πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. 
     β. Βεβαίωση Τµήµατος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική 
ιδιότητα προπτυχιακών σπουδών του/της αδελφού/αδελφής σου, που έχει εισαχθεί ύστερα 
από συµµετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν διανύουν το προβλεπόµενο τελευταίο έτος 
σπουδών και δεν έχουν συµπληρώσει το 26

ο
 έτος ηλικίας κατά την υποβολή του 



µηχανογραφικού του δελτίου. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριµήνου πριν την 
υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου       ή 
     γ.  ΄Εγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 
προκύπτει ο τόπος κατοικίας των γονέων τους.  
     δ. Επικυρωµένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του 
προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε 
σχολές ή τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα εισοδήµατα που 
δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα 
του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 59, παράγραφος 11). 
 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  οικογενειακού 
εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος  φόρου 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
   
Β)  που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαµης µητέρας µε 
ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα τέκνα.  
    α.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός 
τριµήνου πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου από το οποίο να προκύπτει και δεν 
έχουν συµπληρώσει το 26

ο
 έτος ηλικίας κατά την υποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου, 

ο θάνατος του/των γονέων και, για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαµης µητέρας, να 
προκύπτει η µη αναγνώριση του/των τέκνων της των οποίων έχει τη γονική µέριµνα 
     β. έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 

προκύπτει ο τόπος κατοικίας της οικογένειάς τους ή των γονέων τους  



     γ.  Επικυρωµένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του 
προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε 
σχολές ή τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα εισοδήµατα που 
δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα 
του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 59, παράγραφος 11, 
περίπτωση β, εδάφιο γγ του Νόµου 3966/2011). 
 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  οικογενειακού 
εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος  φόρου 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 
 
Γ)  που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή 
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή πάσχουν από µυϊκή δυστροφία 
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά 
προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67% 
     α.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός 
τριµήνου πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. 
     β. Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής, το οποίο θα εκδίδεται µε την προσκόµιση 
ιατρικής γνωµάτευσης µέλους ∆ΕΠ αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας.  
     γ. έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 
προκύπτει ο τόπος κατοικίας της οικογένειάς τους ή των γονέων τους 



      δ. Επικυρωµένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του 
προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε 
σχολές ή τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα εισοδήµατα που 
δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα 
του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 59, παράγραφος 11, 
περίπτωση β, εδάφιο γγ του Νόµου 3966/2011). 
 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  οικογενειακού 
εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος  φόρου 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 
 
∆) που είναι τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ. 120 Α΄).   
     α.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο, που έχει εκδοθεί εντός 
τριµήνου πριν την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. 
     β.  Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1897/1990 (ΦΕΚ.120 Α΄). 
     γ. έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασµός κοινής ωφελείας από το οποίο 
προκύπτει ο τόπος κατοικίας της οικογένειάς τους ή των γονέων τους 
     δ.   Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος του προηγούµενου της 
εισαγωγής τους οικονοµικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα, εφόσον δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή 



τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Πρόκειται για το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που αφορά στα εισοδήµατα που 
δηλώθηκαν µε τη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα 
του έτους 2009. Το ετήσιο  οικογενειακό εισόδηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. ( άρθρο 59, παράγραφος 11, 
περίπτωση β, εδάφιο γγ του Νόµου 3966/2011). 
 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα που 
αποκτά ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε πηγή, 
ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές 
δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 
του Κ.Φ.Ε), φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.  
Με βάση τα παραπάνω, για τον υπολογισµό του καθαρού ετήσιου  συνολικού  οικογενειακού 
εισοδήµατος  ανατρέχουµε στις στήλες Γ και ∆ του Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος  φόρου 
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και προσθέτουµε τα ακόλουθα ποσά:: 

1. Από τη Στήλη Γ . «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος» 

• το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα και  

• την προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων 
2. Από τη Στήλη ∆ . «Ανάλυση Εισοδηµάτων, Εκπτώσεων από το Εισόδηµα κλπ»   

• τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά  
Τα τρία αυτά ποσά, αθροιζόµενα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ για τις οικογένειες µε δύο τέκνα, προσαυξανόµενου κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το δεύτερο. 
 
Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός Εκκαθαριστικών 
Σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος του ιδίου οικονοµικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης των υπόχρεων µελών της οικογένειας ( συζύγων και ανήλικων 
τέκτων), ανατρέχουµε σε όλα τα Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος του ιδίου 
οικονοµικού έτους και αναζητούµε τα προαναφερόµενα ποσά, τα οποία και αθροίζουµε για να 
υπολογίσουµε το συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.     
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο κατά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου 
όσο και κατά την εγγραφή τους στη σχολή ή τµήµα εισαγωγής τους, εφόσον η ένταξή τους 
στην ειδική περίπτωση που ανήκουν αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθµό 
θέσεων εισακτέων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Γραµµατεία της σχολής 
ή του τµήµατος εισαγωγής, πριν τον ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ολοκληρώνεται η εγγραφή και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ.11 του 
Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 118), σύµφωνα µε τις οποίες, εάν µετά την εισαγωγή, µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υπαγωγής 
στην ειδική περίπτωση, λόγω υποβολής ψευδών ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι 
εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο 
ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.   
 
 


