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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΠΟΛ. 1063 (1)
Παράταση των προθεσµιών υποβολής της Οριστι−

κής ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρε−
σιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε7−Φ−01.015), της Οριστικής 
∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 
(Φ.Μ.Υ.�− Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αµοιβές που κα−
ταβλήθηκαν σε αξιωµατικούς και µέλη κατώτερου 
πληρώµατος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών 
ή συντάξεων. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 

213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Την µε αριθµό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών µε την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες 
στον Υφυπουργό Οικονοµικών.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 
του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

4. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως 
αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 42 του ν. 4024/2011 (Α΄226).

5. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως 
αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 
του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και παρατάθηκε 
και για τις ανείσπραχτες αµοιβές της χρήσης 2012 µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του 
ν.�4110/2013 (Α΄ 17).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄ 
152), όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους 
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
42 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

7. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του 
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), µε τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να παρατεί−
νει µε απόφαση τις προθεσµίες που ορίζονται από τις 
κείµενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε−
ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

11. Την ανάγκη παράτασης υποβολής των εν θέµατι 
δηλώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υπο−
βολής τους ο απαιτούµενος χρόνος προκειµένου να 
προβούν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές των σχετικών 
προγραµµάτων τους, ενόψει της νέας γραµµογράφη−
σης των υποβαλλόµενων αρχείων, λόγω υποβολής τους 
µέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, απο−
φασίζουµε: 
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Παρατείνουµε την προθεσµία υποβολής της Οριστι−
κής ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, 
της Οριστικής ∆ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών 
Υπηρεσιών από αµοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιω−
µατικούς και µέλη κατώτερου πληρώµατος πλοίου και 
της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων µέχρι και την 
28η Ιουνίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

F

Αριθµ. Φ1/43814/Β3 (2)
Ρύθµιση θεµάτων για τη µεταφορά θέσεων επιτυχόντων 

στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολι−
κού έτους 2011−2012 για την εισαγωγή στην Τριτο−
βάθµια Εκπαίδευση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης ε) της παραγράφου 19 του άρθρου 

34 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύµατος 
Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσα−
νατολισµού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 

γ) Τις υπ’ αριθµ. 67859/Β1/05.07.2006 (Β΄ 874) και 69066/
Ε5/07.07.2006 (Β΄ 998), αποφάσεις του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις 
ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστι−
κές Ακαδηµίες. 

δ) Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και 
Μετονοµασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση 
Υπηρεσιών» και 

ε) τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «∆ιορισµός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται 
για τη µεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τµή−
µατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιτυχόντων, στις 
οποίες έχουν εισαχθεί µε την συµµετοχή στις εξετάσεις 
πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελµα−
τικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Οµάδας Α΄ και Οµάδας Β΄, Μαΐ−
ου�– Ιουνίου του σχολικού έτους 2011−2012 για εισαγωγή 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Οι µεταφορές θέσεων 
αφορούν Σχολές ή Τµήµατα αντίστοιχα των Σχολών 
ή Τµηµάτων εισαγωγής δεδοµένου ότι βρίσκονται σε 
διαφορετική πόλη.

2. Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, νο−
ούνται ως:

α) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που ζητεί τη 
µεταφορά της θέσης του και όσοι άλλοι εµφανίζονται 
µαζί µε αυτόν στην φορολογική δήλωση που κατατέ−
θηκε για τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2012, 
ως τέκνα καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της 
δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είχε υποβάλει ο 
ίδιος φορολογική δήλωση, τότε υπολογίζονται ως µέλη 
της οικογένειάς του τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει 
καθώς και το άτοµο µαζί µε το οποίο ενδεχοµένως 
υπέβαλε την δήλωση, (σύζυγος). 

β) Μονογονεϊκή οικογένεια: Ο αιτών θεωρείται µέλος 
µονογονεϊκής οικογένειας όταν κατά την στιγµή που 
υποβάλει την αίτηση µεταφοράς της θέσης του έχει 
εν ζωή έναν µόνο γονέα, είναι άγαµος και δεν έχει 
συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή τυγχάνει 
άγαµο µη αναγνωρισµένο τέκνο άγαµης µητέρας που 
δεν έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του (δη−
λαδή οι γεννηθέντες από την 01.01.1988 και εντεύθεν.) 
Την ίδια αντιµετώπιση µε τις ανωτέρω κατηγορίες έχει 
και όποιος, την στιγµή που υποβάλει την αίτηση µετα−
φοράς της θέσης του, στερείται λόγω θανάτου και τους 
δύο γονείς του.

γ) Πολύδυµα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα 
από πολύδυµη κύηση (δίδυµα, τρίδυµα κ.ο.κ. αδέλφια). 

δ) Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα: Το συνολικό εισό−
δηµα που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του οικο−
νοµικού έτους 2012 ως «εισόδηµα επιβολής εισφοράς» 
στη σχετική ένδειξη.

ε) Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα: Το πηλίκο 
που προκύπτει από τη διαίρεση του οικογενειακού ει−
σοδήµατος επιβολής εισφοράς του οικονοµικού έτους 
2012, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση δ), µε 
το συνολικό αριθµό των µελών της οικογένειας του 
αιτούντος που βρίσκονταν εν ζωή κατά το έτος αυτό ή 
κατά το µεγαλύτερο µέρος του. 

στ) Μόρια εισαγωγής: τα µόρια βαθµολογίας που 
συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συµµετοχή του στις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειµένου για επιτυχόντες 
που βαθµολογήθηκαν µε διαφορετική κλίµακα, όπως 
οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων Οµάδας Α, τα 
µόριά τους υπολογίζονται µε αριθµητική αναγωγή σε 
ενιαία κλίµακα µε µέγιστο τα 20.000 µόρια ή αντιστοί−
χως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για σχολή−τµήµα µε 
ειδικό/ά µάθηµα/τα. 

ζ) Θέση εισαγωγής: η θέση σε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ο επιτυχών 
είχε εισαχθεί µε βάση τα µόρια εισαγωγής του. 

η) Πόλη: το πολεοδοµικό συγκρότηµα, το οποίο µπορεί 
να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους ∆ήµους κατά 
την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως µία πόλη. ∆εν 
είναι συνεπώς π.χ. εφικτή η µεταφορά θέσης επιτυχίας 
από Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. του Πειραιά σε αντίστοιχη 
Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. των Αθηνών και αντιστρόφως.

Άρθρο 2
∆ιαδικασία υποβολής αίτησης µεταφοράς

1. Οι επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις 
πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011−2012, 
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σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ−
θρου 1 της παρούσας, οι οποίοι κατετάγησαν σε θέση 
εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαί−
δευσης και για τους οποίους τεκµαίρεται το δικαίωµα 
µεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχο 
Τµήµα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), 
καθώς και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρ−
θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), έχουν την δυνατότητα 
να υποβάλουν σχετική αίτηση µεταφοράς της θέσης 
τους µέσω ειδικής για τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής 
εφαρµογής της ∆ιεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι−
σµού και Αθλητισµού. Με απόφαση του ίδιου Υπουρ−
γείου που ανακοινώνεται µέσω ∆ελτίου Τύπου που 
αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του, ορίζεται η 
προθεσµία υποβολής της αίτησης µεταφοράς. 

Προκειµένου να προβούν στην κατά τα ανωτέρω ηλε−
κτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι πρέπει: α) να παρου−
σιαστούν σε µία από τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της χώρας προσκοµίζοντας το δελτίο 
Αστυνοµικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους προ−
κειµένου να ταυτοποιηθούν, β) να δηµιουργήσουν µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας τον προσωπικό κωδικό 
ασφαλείας τους µε τον οποίο µπορούν να υποβάλουν 
την ηλεκτρονική αίτηση µεταφοράς της θέσης τους. 

2. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι αιτού−
ντες συνδέονται, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, µε ειδικά διαµορφωµένο πληροφορι−
ακό σύστηµα. Χρησιµοποιώντας τον 8−ψήφιο κωδικό 
εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που 
έλαβε σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ο αι−
τών υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση µεταφοράς της θέσης 
επιτυχίας του η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
κατά την έννοια και µε τις συνέπειες του ν.�1599/1986 
(Α΄ 75), 

3. Εισερχόµενος στο ειδικά διαµορφωµένο πληροφο−
ριακό σύστηµα, ο αιτών αποδέχεται αρχικά την άντληση 
των φορολογικών στοιχείων που θα επικαλεσθεί στην 
αίτησή του από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και κατόπιν δηλώνει µόνο τα ακόλουθα:

α) Το ΑΦΜ στο οποίο είχε συµπεριληφθεί ως τέκνο 
στη φορολογική δήλωση του οικονοµικού έτους 2012 
(αφορά οικονοµικά στοιχεία του 2011), ή το δικό του 
ΑΦΜ στην περίπτωση που ο αιτών είχε καταθέσει δική 
του φορολογική δήλωση. 

β) Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο στο οποίο 
αντιστοιχεί το ΑΦΜ που δήλωσε. 

γ) Την πρώτη ή και την δεύτερη προτίµησή του για 
τις αντίστοιχες Σχολές ή Τµήµατα Πανεπιστηµίου (για 
επιτυχόντα σε Τµήµα Ιδρύµατος του Πανεπιστηµιακού 
Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης), ή Τεχνολογικού Εκ−
παιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.), (για επιτυχόντα σε Τµήµα 
Ιδρύµατος του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκ−
παίδευσης), ή Προγράµµατα Σπουδών, (για επιτυχόντα 
σε Πρόγραµµα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδηµιών), που ο υποψήφιος επιθυµεί τη µεταφορά της 
θέσης του κατά σειρά προτεραιότητας.

δ) Την ειδική κατηγορία διπλασιασµού του κατά κεφα−
λήν ετήσιου εισοδήµατος του αιτούντος και των µελών 
της οικογένειάς του, εφόσον ο αιτών εµπίπτει σε µία 
από αυτές που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο 
της περίπτωσης α της παραγράφου 19 του άρθρου 34 
του ν.�4115/2013 (Α΄ 24). Γίνεται ειδική µνεία, ότι ακόµη 
και όταν ο αιτών εντάσσεται σε περισσότερες από µία 
ειδικές κατηγορίες διπλασιασµού, θα πρέπει να συµπλη−
ρώσει µία µόνο κατηγορία, προφανώς εκείνη που µπορεί 
να αποδείξει ευκολότερα.

4. Μετά την δήλωση των ανωτέρω στοιχείων, ο αιτών 
καλείται να συµπληρώσει το τηλέφωνό του, την πλήρη 
ταχυδροµική διεύθυνσή του καθώς και την ηλεκτρονική 
του διεύθυνση. 

5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, 
οι αιτούντες ενηµερώνονται µέσω του συστήµατος για 
τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους και 
αποδέχονται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που 
θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν όταν και όπου τους 
ζητηθεί. 

6. Η επιλογή των επιτυχόντων µεταφοράς θέσης, θα 
γίνει βάσει του πρώτου κριτηρίου που ορίζεται στο 
άρθρο 34 παράγραφο 19 υποπαράγραφο δ. περίπτωση 
αα) του ν. 4115/2013, (Α΄ 24) δηλαδή το κατά κεφαλήν 
εισόδηµα κατά αύξουσα κατανοµή. Σε περίπτωση ισο−
βαθµίας µε το πρώτο αυτό κριτήριο, γίνεται χρήση των 
υπολοίπων κριτηρίων που προβλέπονται στην παρά−
γραφο β του ανωτέρω άρθρου και στις περιπτώσεις 
ββ), γγ), δδ), εε) και στστ), τα οποία χρησιµοποιούνται 
κατά προτεραιότητα, δηλαδή σε περίπτωση ίσης κα−
τάταξης µε βάση το κριτήριο της υποπερίπτωσης αα) 
γίνεται χρήση του κριτηρίου της υποπερίπτωσης ββ), 
σε περίπτωση ίσης κατάταξης µε βάση το κριτήριο της 
υποπερίπτωσης ββ) γίνεται χρήση του κριτηρίου της 
υποπερίπτωσης γγ) κ.ο.κ. 

Άρθρο 3
Υποβολή δικαιολογητικών

1. Μετά από το κλείσιµο της ηλεκτρονικής σελίδας 
υποβολής αιτηµάτων και την επεξεργασία των στοι−
χείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι αιτούντες ενη−
µερώνονται µέσω ∆ελτίου Τύπου που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά−
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ότι έχουν αντληθεί τα 
φορολογικά τους στοιχεία και καλούνται να εισέλθουν 
εκ νέου στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα προ−
κειµένου να πληροφορηθούν το κατά κεφαλήν εισόδηµα 
που έχει υπολογιστεί βάσει του ΑΦΜ που οι ίδιοι δή−
λωσαν. Οι αιτούντες οι οποίοι, µε βάση τα δηλωθέντα 
στην αίτησή τους, δεν πληρούν το οικονοµικό κριτήριο 
µεταφοράς, ενηµερώνονται για την απόρριψη της αί−
τησής τους. Τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης 
δεν είναι δυνατή σε καµία περίπτωση. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού συγκροτείται Επιτρο−
πή Έκδοσης Αποτελεσµάτων Επιτυχόντων Μεταφοράς 
Θέσης Εισαγωγής. Η Επιτροπή είναι πενταµελής και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τρία 
Μέλη και τον Γραµµατέα που προέρχονται από το ∆ιοι−
κητικό ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρε−
σίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η Επιτροπή µπορεί να επικουρείται 
στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που 
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ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και δεν 
καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη της. Η Επιτροπή 
συντάσσει ονοµαστικό πίνακα επιτυχόντων µεταφοράς 
θέσης εισαγωγής κατά Σχολή ή Τµήµα ή πρόγραµµα 
Σπουδών. 

3. Ο πίνακας επιτυχόντων µεταφοράς θέσης εισα−
γωγής υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού προς κύρωση. 
Ο Υπουργός κυρώνει τον πίνακα µε απόφασή του και 
µε την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, 
που οι επιτυχόντες δεσµεύτηκαν να προσκοµίσουν, από 
τις Επιτροπές που θα συσταθούν σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται πιο κάτω. Η απόφαση κύρωσης µε τους 
πίνακες των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τµήµα, ή Πρό−
γραµµα Σπουδών, κοινοποιείται στις γραµµατείες των 
Σχολών και των Τµηµάτων όλων των Πανεπιστηµίων, 
των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών 
της χώρας. Οι επιτυχόντες ενηµερώνονται µέσω του 
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήµατος και καλού−
νται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών να προσέλ−
θουν προσωπικά, ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτουµένου 
εκπροσώπου τους για εγγραφή στην Γραµµατεία του 
Τµήµατος υποδοχής τους προσκοµίζοντας όλα τα δι−
καιολογητικά που είχαν δεσµευτεί να προσκοµίσουν 
κατά την υποβολή της αίτησής τους ήτοι:

 α) αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της αρ−
µόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) από 
το οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
επιβολής εισφοράς του επιτυχόντος και της οικογενείας 
του κατά το έτος 2012 ή σε περίπτωση που δεν είχε 
υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος αυτό, υπεύ−
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρηµένη από 
την αρµόδια ∆ΟΥ, για το λόγο απαλλαγής του φορολο−
γούµενου από την υποχρέωση υποβολής. Γίνεται ρητή 
µνεία ότι, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η φορολογική 
δήλωση ή οποιαδήποτε συµπληρωµατική αυτής, πρέπει 
να έχει κατατεθεί µέχρι την ψήφιση του ν. 4115/2013 (Α΄ 
24), δηλαδή µέχρι την 22.01.2013.

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να 
έχει εκδοθεί εντός έξι (6) µηνών από την υποβολή του.

4. Ειδικά οι επιτυχόντες που εµπίπτουν στις κατωτέρω 
αναφερόµενες κατηγορίες καλούνται να υποβάλλουν, 
επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, και τα ακόλουθα:

α) Οι επιτυχόντες των οποίων οι γονείς ή οι κηδεµό−
νες, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν 
αποδεδειγµένα συµπληρώσει δέκα (10) µήνες ανεργίας 
εντός του 2012, βεβαίωση ή βεβαιώσεις παραµονής στα 
µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργα−
τικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), από τις οποίες προκύπτει η 
συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ανεργίας. 

β) Οι επιτυχόντες οι οποίοι, οι ίδιοι ή οι γονείς, τέ−
κνα, αδέλφια ή σύζυγοί τους, έχουν πραγµατοποιήσει 
δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή 
β΄ βαθµού, σχετική βεβαίωση του Εθνικού Οργανισµού 
Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). 

γ) Οι επιτυχόντες που πάσχουν, οι ίδιοι ή οι γονείς, 
τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοί τους, από πάθηση που αναφέ−
ρεται στο παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/122732/Β6/2010 (Β΄ 
1612) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ιατρική γνωµά−
τευση από δηµόσιο νοσοκοµείο, η οποία φέρει σφραγίδα 
συντονιστή ∆ιευθυντή κλινικής του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από το νόµιµα εκτελούντα χρέη συντο−
νιστή ∆ιευθυντή, ∆ιευθυντή ή Καθηγητή α΄ βαθµίδας ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου. Στην εν λόγω 
γνωµάτευση αναφέρεται επακριβώς η πάθηση µε τον 
αντίστοιχο κωδικό του προαναφερθέντος παραρτήµατος.

δ) Οι επιτυχόντες που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό 
φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σε δια−
φορετική πόλη από τη µόνιµη κατοικία των γονέων, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην περίπτωση γγ) της 
περίπτωσης δ) της παραγράφου 19 του ν. 4115/2013 (Α΄ 
24), βεβαίωση του οικείου Τµήµατος ή της Σχολής από 
την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού 
ή της αδελφής, καθώς και έγγραφο δηµόσιας αρχής ή 
υπηρεσίας ή λογαριασµός οργανισµού κοινής ωφελείας, 
από το οποίο προκύπτει ο τόπος µόνιµης κατοικίας των 
γονέων τους, ενώ για την περίπτωση των δίδυµων ή 
πολύδυµων αδελφών, βεβαίωση από το σχολείο τους 
για τη συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του σχολικού έτους 2011−2012.

ε) Οι επιτυχόντες που τυγχάνουν τέκνα θυµάτων τρο−
µοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), αντίγραφο της πράξης 
συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων του ν. 1897/1990 
από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.

5. Οι Γραµµατείες των Τµηµάτων υποδοχής των επι−
τυχόντων την µεταφορά της θέσης εισαγωγής τους, 
παραλαµβάνουν τις αιτήσεις εγγραφής µε τα δικαιολο−
γητικά. Με απόφαση του Προέδρου−Προϊσταµένου του 
Τµήµατος, συστήνεται µη αµειβόµενη τριµελής Επιτρο−
πή, τα µέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό 
ή το διοικητικό προσωπικό, µε σκοπό τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των επιτυχόντων. Συµπλήρωση ή διόρ−
θωση των δικαιολογητικών είναι δυνατή µόνο εντός των 
εποµένων δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την λήξη του 
δεκαηµέρου για την προσκόµισή των δικαιολογητικών 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, ενώ, µετά το πέρας της προθεσµίας αυτής, οι 
Γραµµατείες ενηµερώνουν τον υποψήφιο εάν από τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του κατέστη 
επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στο Τµήµα υποδοχής. 
Στην πρώτη περίπτωση οι Γραµµατείες, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν την εγγραφή του υποψηφίου στο 
Τµήµα υποδοχής, ζητούν από αυτόν να προσκοµίσει 
βεβαίωση περί διαγραφής του από το Τµήµα προέλευ−
σής του και παράλληλα ζητούν από την Γραµµατεία του 
Τµήµατος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του 
φακέλου του υπό µεταφορά φοιτητή. Μαθήµατα, στα 
οποία οι µεταφερόµενοι φοιτητές έχουν εξετασθεί µε 
επιτυχία στο τµήµα προέλευσής τους, είναι δυνατόν να 
αναγνωρισθούν σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

6. Σε περίπτωση που ο επιτυχών την µεταφορά θέσης 
δεν έχει εγγραφεί στο τµήµα ΑΕΙ όπου είχε εισαχθεί, 
πρέπει εντός της προθεσµίας της προηγουµένης παρα−
γράφου, να υποβάλει απ’ ευθείας στο Τµήµα υποδοχής 
του όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
εγγραφή νεοεισαγόµενου φοιτητή.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 22−1−2013,
ηµεροµηνία ψήφισης του ν. 4115/2013.


