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             Μαρούσι, 9/4/2013 

 
∆ελτίο Τύπου 

Νοµοθετική Ρύθµιση ΥΠΑΙΘΠΑ για τη µεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 
Το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δίνει τη δυνατότητα 
µεταφοράς θέσης στους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011-2012. 
Η µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µόνο από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή από ΤΕΙ σε 
ΤΕΙ διαφορετικής πόλης, αντίστοιχης Σχολής ή Τµήµατος. 
 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης: 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, µετά τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Μάιος-Ιούνιος 2012) και των 
οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ ή τις 15.000 ευρώ 
για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ 19α (Ν. 4115/2013).  
 
Η ∆ιαδικασία υποβολής της αίτησης µεταφοράς έχει ως εξής:  
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
 
Για την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος που επιθυµεί τη µεταφορά της θέσης επιτυχίας του, 
προσέρχεται σε οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας το ∆ελτίο 
Αστυνοµικής του Ταυτότητας /∆ιαβατήριο (ταυτοποίηση), προκειµένου να δηµιουργήσει 
Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας. 
 
Με τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας και τον 8-ψηφίο Κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων 
υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘΠΑ. 
 
 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 10 Απριλίου έως και την 
Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.  
  
Οι ενδιαφερόµενοι, µετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, δεν θα έχουν δυνατότητα 
τροποποίησης ή ανάκλησης της αίτησης. 
 
 
 
 



Για το Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και 
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες 
διατάξεις» πατήστε εδώ: 
http://www.mech.ntua.gr/gr/selections/law/files_law/N_4115_2013.pdf 
 
Για τη Υπουργική απόφαση «Ρύθµιση θεµάτων για τη µεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις 
εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» πατήστε εδώ: 
http://www.mech.ntua.gr/gr/selections/law/files_law/ApF_802_2013.pdf 
 
Για τον κατάλογο των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πατήστε εδώ: 
http://www.minedu.gov.gr/tilefwnikos-katalogos-de.html 
 
 
 
 


