
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους 

στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. 

  

Άρθρο … 

    Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ 

 1. Στο τέλος της παραγράφου 1  του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθενται 

εδάφια ως ακολούθως:  

«Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α), β), από την περίπτωση γ.β) οι 

επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη 

αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ) και γ.δ) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης 

εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας 

των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη 

Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.  

Οι  επιτυχόντες ορφανοί και από τους δυο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β) 

της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή 

ή Τμήμα ΑΕΙ στην  Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν υπάρχει, 

δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία 

τους.  

Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις γ.α) και γ.ε) της παραγράφου 1 

δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που 

βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ 

στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδερφού ή αδελφής τους. Εάν δεν υπάρχει 

αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα στην Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του 

αδερφού ή αδελφής τους, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα 

ΑΕΙ από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.  

Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία 

ανά Περιφέρεια, οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά 

προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων 

εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει 

ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των  

κατατεθεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.»   

 2. Η περίπτωση γ.ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις 



πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα 

τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή 

Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας, δικαιούνται τη 

μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον 

πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι. 

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής αρχίζει την 29 Σεπτεμβρίου 2014.». 

 

Άρθρο …. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α 118 ) και του 

άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α 147), δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε Τμήμα ή Σχολή 

του ίδιου ΑΕΙ  ή σε Τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην ίδια Περιφέρεια.  

 

Άρθρο ….. 

Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης Δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών 

Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α268) «Κύρωση της πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων» (Α176) και άλλες διατάξεις» και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις καταργούνται.  

Αθήνα 29-9-2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

 

 

 

 

 

 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α 118) και 

του άρθρου 47 του ν. 4274 /2014 (Α 147) και με γνώμονα την πρόθεση του νομοθέτη να 

βοηθήσει την ελληνική οικογένεια μειώνοντας το κόστος διαβίωσης των φοιτητών που 

εισάγονται σε σχολές εκτός της μόνιμης κατοικίας, καθώς και τη διασφάλιση της εύρρυθμης 

λειτουργίας των ΑΕΙ, κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί, κατά περίπτωση, η δυνατότητα 

μεταφοράς θέσης των επιτυχόντων σε αντίστοιχες Σχολές / Τμήματα ΑΕΙ ή στον τόπο 

μόνιμης κατοικίας τους ή στον τόπο φοίτησης του αδελφού φοιτητή ή στο πλησιέστερο σε 

αυτά ΑΕΙ. 

 

Αθήνα 29-9-2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Μειώνεται το κόστος διαβίωσης των φοιτητών που εισάγονται σε σχολές εκτός της 

μόνιμης κατοικίας και διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

  Η περίπτωση γ.ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 έχει ως 

ακολούθως: «γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης 

εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε 

Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι.». 

Δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις που τροποποιούνται. 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτο ν.4218/2013 έχει ως ακολούθως: 

«Παράγραφος 4  

Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.  

Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., διατάξεων, οι 
φοιτητές των Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι 
του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, 
υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να 
μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη, κατά τις κείμενες διατάξεις, Σχολή ή 
Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι, εφόσον είναι φοιτητές 
Τ.Ε.Ι, που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν 
εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, 
οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της 
πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων 
φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας διάταξης.» 

 

 

 


