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σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργα-

νισµούς και γ) έσοδα από άλλες πηγές.» 

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση µεταπτυ-

χιακών υποτροφιών από το Ι. Κ. Υ., καθώς και η αξιολόγηση 

των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών 

προγραµµάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατοµικευµένα από 

καταξιωµένους επιστήµονες της Ελλάδας και του ε-

ξωτερικού. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας επιλογής των 

δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών καθορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

7. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 

του ν. 2575/1998 (Α' 23) παρατείνεται έως και 31.12.2013. 

Ως σπουδαστές Α.∆.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α.Ε.Ν.. 

Για τα θέµατα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών 

εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία. 

8. α) Στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων οργανώνεται ηλεκτρονικό σύστηµα, α-

ποτελούµενο από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρµογών, για την 

υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ε-

ρευνητικών προγραµµάτων ή χορήγησης υποτροφιών για 

έρευνα, µεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μά-

θησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι προδια-

γραφές του ηλεκτρονικού συστήµατος που θα αποτελούν 

και τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές κάθε ηλεκτρονικής 

εφαρµογής του συστήµατος, ββ) οι όροι συντήρησης και 

λειτουργίας του συστήµατος, γγ) οι διαδικασίες 

διαµόρφωσης νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών για τον 

εµπλουτισµό του συστήµατος και δδ) η υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

που θα είναι αρµόδια για τη συντήρηση, λειτουργία και 

βελτίωση του συστήµατος. Με την ίδια απόφαση µπορεί να 

ανατίθεται η διαµόρφωση ή η συντήρηση ειδικότερων 

ηλεκτρονικών εφαρµογών σε υπηρεσία ή εποπτευόµενο 

φορέα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων. 

9. α) Στο άρθρο 14 του ν. 3328/2005 (Α' 80) προστίθεται 

παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών 

καταβάλλεται στον Οργανισµό παράβολο που καθορίζεται 

κατά το άρθρο 18.» 

β) Στο άρθρο 18 του ν. 3328/2005 (Α' 80) αντικαθίσταται η 

περίπτωση γ' και προστίθενται περιπτώσεις δ' , ε' , στ' και ζ' 

ως εξής: 

«γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθο-

ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Οργανισµού και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, µαζί µε τα σχετικά 

δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε 

ενδιαφερόµενο στη Γραµµατεία του Οργανισµού για: 

αα) Την αναγνώριση «ισοτιµίας» ή «ισοτιµίας και αντι-

στοιχίας» τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυχίου 

απαιτείται και η συνεκτίµηση µεταπτυχιακού διπλώµατος, 

καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών. 

ββ) Την επανεξέταση αιτήµατος αναγνώρισης τίτλου 

σπουδών. 

γγ) Τον καθορισµό της αντιστοιχίας της βαθµολογικής ή 

αξιολογικής κλίµακας των αναγνωριζόµενων ως «ισότιµων» 

ή «ισότιµων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών µε 

τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων 

ή το χαρακτηρισµό των τίτλων ως α- διαβάθµητων. 

δδ) Τη συµµετοχή σε εξετάσεις του Οργανισµού. 

εε) Τη χορήγηση αποσπασµάτων πρακτικών των συνε-

δριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. στστ) Τη χορήγηση 

ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο 

Οργανισµός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του. 

ζζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βεβαιώ-

σεων. 

δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

µάτων. 

ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επεν-

δύσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων. 

στ) Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους 

διεθνείς οργανισµούς. 

ζ) Έσοδα από άλλες πηγές. 

Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε 

τραπεζικό λογαριασµό και µπορεί να διατίθενται, µε από-

φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τις λειτουργικές και 

στεγαστικές ανάγκες του Οργανισµού.» 

10. α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης 

(Ε.Π.Α.Θ.) που ιδρύθηκε µε το β.δ. 31/1968 (Α' 8) καταρ-

γείται την 31.8.2013. Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την 

κατάργησή της, ως ιδίως, θέµατα της περιουσίας, ζητήµατα 

εκκρεµών δικών, επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων, 

θέµατα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών 

ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από 

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

β) Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το προκαταρκτικό έτος 

στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης 

(Ε.Π.Α.Θ.) δεν θα διεξαχθούν για το ακαδηµαϊκό έτος 2011 - 

2012 και εφεξής. 

 

***ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (ΠΟΥ 
ΕΙΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 

11. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (A' 188), όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α' 98), 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα 

τµήµατα, που δήλωσαν προτίµηση, γίνεται µε βάση το 

σύνολο των µορίων που προκύπτουν από το άθροισµα των 

γινοµένων του γενικού βαθµού πρόσβασης της βεβαίωσης, 

των βαθµών πρόσβασης των δύο µαθηµάτων αυξηµένης 

βαρύτητας µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

και κατά φθίνουσα σειρά µέχρι να καλυφθεί ο αριθµός 

θέσεων κάθε σχολής ή τµήµατος. 

Για τις σχολές ή τα τµήµατα που απαιτείται εξέταση σε 

ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα ή πρακτικές δοκιµασίες 

στο ανωτέρω σύνολο µορίων προστίθενται και τα µόρια που 

προκύπτουν από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών 

µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή.» 

β) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 

2 του ν. 2525/1997 (A' 188), όπως διαµορφώνεται ανωτέρω, 

προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως: 



42

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρ-

µόδιου Υπουργού, καθορίζονται µία φορά το χρόνο, ένα 

τουλάχιστον µήνα πριν την υποβολή των µηχανογραφικών 

δελτίων των υποψηφίων: 

i. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων στα Τµήµατα και τις 

Σχολές των Πανεπιστηµίων, των Τεχνολογικών Εκ-

παιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλη-

σιαστικών Ακαδηµιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 

και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υ-

πουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από γνώµη της Συ-

γκλήτου κάθε Πανεπιστηµίου, του Συµβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. και 

της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρµόδιων Συµβουλίων των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του 

Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδηµιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

ii. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απο-

λυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, πέραν του 

καθορισθέντος αριθµού στην περίπτωση i, στα Τµήµατα και 

τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως: 

αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αντικαταστάθηκε 

µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/ 2006 (Α' 75), 

καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων, 

ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυµελών οικογενειών 

µε τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή 

νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα 

από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέρων 

µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν 

υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας. 

γγ) Υποψηφίων: Α) µε αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε 

Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 

Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τε-

χνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης 

κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους 

δύο γονείς ή τέκνων άγαµης µητέρας µε ένα ή δύο µη 

αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) µε 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%, ∆) τέκνων των 

θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α'120). 

Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα' 

έως και γγ' στα Τµήµατα και τις Σχολές της περίπτωσης i της 

παρούσας που βρίσκονται στους Νοµούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα για τους 

υποψηφίους των περιπτώσεων αα' έως και γγ' του 

προηγούµενου της εισαγωγής τους οικονοµικού έτους δεν 

υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 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 αν 

αυτό είναι πραγµατικό ή εισόδηµα που προκύπτει µε βάση τις 

αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτη-

σης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.) 

φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε 

ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του 

δευτέρου. 

Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τµήµατα και 

Σχολές δεν εφαρµόζεται ο οικονοµικός περιορισµός των 

προηγουµένων εδαφίων. 

Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος ανα-

προσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. 

Ο συνολικός αριθµός των θέσεων εισακτέων της περί-

πτωσης ii δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό 

(20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i. 

iii. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων στα Τµήµατα και τις 

Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των 

άρθρων: α) 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 

3708/2008 (Α' 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών µε 

διακρίσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4 

περιπτώσεις α' και β' του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 

2909/2001 (Α' 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 

3404/2005 (Α' 260) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων 

Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών - αλλοδαπών και 

υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της µουσουλµανικής 

µειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156) που αφορούν στην εισαγωγή 

πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών 

περιπτώσεων αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii κρίνεται για 

επιλογή για τις προβλεπόµενες θέσεις, που καθορίζονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος 

άρθρου για κάθε τµήµα ή σχολή, µε βάση το σύνολο των 

µορίων κατά φθίνουσα σειρά µορίων και τη δήλωση 

προτίµησής του στο µηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, 

ως υποψήφιος της γενικής σειράς. 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 µιας εκ των ειδικών 

περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε µε το ειδικό ποσοστό 

στο συγκεκριµένο τµήµα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται 

µε την επόµενη προτίµηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική 

σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το 

τµήµα ή σχολή µε τη γενική σειρά και την ειδική που έχει 

δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται µε τις επόµενες κατά 

σειρά προτίµησης του υποψηφίου στο µηχανογραφικό του 

δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από µία 

των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει µόνο µία. 

Εάν µε το σύνολο των µορίων που έχει επιτύχει ο υπο-

ψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές 

ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα 

που προσδιόρισε στη δήλωσή του µε σειρά προτίµησης 

υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες σχολές ή τµήµατα που έχει 

δηλώσει. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαι-

ολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος 

υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, 

καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ένταξη 

των υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii. 

Εάν µετά την εισαγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο διαπι-

στωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις υ-

παγωγής στις περιπτώσεις αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii 
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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 της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν 

αναπληρώνονται ούτε µεταφέρονται.» 

 


