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4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, η φράση «τα τέκνα 
των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας» αντικαθίσταται 
ως εξής: «φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς 
ή τέκνα ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που».

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά 
την εγγραφή του στο Τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανε−
πτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστη−
μα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπουργική 
απόφαση της περίπτωσης δ΄. Η αίτηση αυτή επέχει τη 
μορφή υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) 
του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων. Μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της ημε−
ρομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι 
ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους 
μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.

β) Οι φοιτητές και σπουδαστές των οποίων οι αιτήσεις 
έχουν γίνει δεκτές υποβάλλουν ακολούθως στο Τμή−
μα υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων 
κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των 
προϋποθέσεων μετεγγραφής, τα οποία ορίζονται με την 
απόφαση της περίπτωσης δ΄, με βάση τη δήλωση που 
έχουν κάνει στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και το 
ηλεκτρονικό έγγραφο που τους έχει αποσταλεί.

γ) Αν υποβληθούν ανακριβή, ψευδή ή πλαστά δικαιο−
λογητικά ή αναληθής υπεύθυνη δήλωση, η μετεγγρα−
φή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο φοιτητής ή 
σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος 
υποδοχής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρ−
μόδιο όργανο και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων 
οι οποίες, εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα, αποκλείουν 
την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή 
στο Τμήμα προέλευσης. Στο όργανο αυτό μετέχει ένας 
τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις 
στις οποίες η υποβολή της αίτησης δεν γίνεται ηλε−
κτρονικά, η διαδικασία της μη ηλεκτρονικής αίτησης, τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι προ−
θεσμίες που αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών, την εξέταση των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, τη λήψη απόφασης από 
τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, καθώς 
και κάθε σχετικό θέμα.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ποσο−
στά μετεγγραφής των σπουδαστών κατά σύστημα ει−
σαγωγής στα Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά 
κάθε κατηγορίας μετεγγραφών στα Τ.Ε.Ι. του παρόντος 
άρθρου ισχύουν και επί των θέσεων εισακτέων κατά 
σύστημα εισαγωγής με κατώτατο όριο μία τουλάχιστον 
θέση μετεγγραφής.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του
ν. 3282/2004, προστίθενται οι λέξεις «και των αποφοίτων 
Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.».

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 
αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του 
παρόντος, υπέρβαση του ποσοστού των μετεγγραφών 
δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1Α, εφόσον συ−
ντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παρα−
γράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για 
ένα από τα τμήματα κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, 
που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του ή του 
προσώπου (γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου) σε σχέση 
με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και είναι 
αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης.»

Άρθρο 26
Λοιπές διατάξεις

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται Ζώνες Εκπαιδευ−
τικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), στις οποίες εντάσσονται 
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που λειτουργούν σε περιοχές με χαμηλό 
συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή 
και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, 
όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυ−
ξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας. Στόχος των 
Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστη−
ρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής 
επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, 
τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών τμημάτων 
και τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της 
χώρας προέλευσης των μαθητών.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., 
τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση 
εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών 
που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης 
και κάθε σχετικό θέμα.

2. α) Στο τέλος του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 
78 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται πα−
ράβολο συμμετοχής σε εξετάσεις για την έκδοση από 
τους αρμόδιους φορείς άδειας άσκησης επαγγέλματος 
ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων εν γένει, το ίδιο 
παράβολο καταβάλλεται και από τους αιτούντες την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους προ−
κειμένου να παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον αυτοί υποχρε−
ούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις και ικανότητες, ιδίως μέσω της δοκιμασίας 
επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
5 του παρόντος άρθρου.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του 
π.δ. 38/2010 προστίθεται διάταξη ως εξής: «Η αίτηση 


