
ΥΠΕΠΘ: Τροποποίηση – συμπλήρωση της εγκυκλίου «περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών 
ακαδ. έτους 2009-10» 

 

  

Βαθμός Ασφαλείας : 

      Να διατηρηθεί μέχρι : 

ΘΕΜΑ  : Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 
εγκυκλίου «περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών ακαδ. έτους 2009-10».  

                 

  

Ύστερα από τη δημοσίευση του Νόμου 3794/2009 (Α156) με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται 
θέματα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τροποποιούμε-
συμπληρώνουμε την αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκύκλιο, ως ακολούθως:  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, 
ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, 
πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες). 

  

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:  



  

Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν 
από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε 
Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού 
από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο 
Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από 
τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, δικαίωμα 
μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και 
εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των 
μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού 
δικαιώματος εγγραφής καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους 
λόγους αυτούς (παρ.5 εδ.α άρθρου 1 ν.3282/2004).  

Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/09 (Α156), οι τυφλοί, οι με μειωμένη 
οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), οι κωφοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από 
μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή 
υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), 
συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα 
επιληπτικής κρίσης, οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά 
αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, 
λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, 
από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από 
βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση – 
αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, 
πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο 
νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι 
πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω 
του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται 
σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με 
εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER, οι πάσχοντες από συμπλοκές 
συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, 
από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου 
οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα 
εξώθησης <35%), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική 
υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο 
Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, οι πάσχοντες από 
γλυκογονιάσεις, από κίρρωση του ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας 
φλέβας, οι πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, οι πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το 
σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από 
χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας με πνευμονική εντόπιση), από αυτοάνοση 
ηπατίτιδα, από τραυματική απώλεια και των δύο όρχεων ή αμφίπλευρη ορχεκτομή, οι 
υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου καθώς και από 
διάσπαρτο ερυθυματώδη λύκο ή σκληροδερμία με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική 
ίνωση, πνευμονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή clearance κρεατινίνης <4) 
ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική 
κολεκτομή. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Το εδάφιο α της περίπτωσης 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή νοσηλευτικό 
ίδρυμα που είναι ΝΠΙΔ (άρθρο 5 ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» Α287 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση 



κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την 
οποία πάσχουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

(Για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Το εδάφιο α της τελευταίας περιόδου αντικαθίσταται ως εξής:  

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής για λόγους υγείας γονέων, απαιτείται επιπλέον των 
δικαιολογητικών 1 έως και 8 και ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό 
νοσηλευτικό ίδρυμα ή νοσηλευτικό ίδρυμα που είναι ΝΠΙΔ (άρθρο 5 ν. 3418/2005 «Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας» Α287 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.      Στην παράγραφο 11 περί αντιστοιχιών Τμημάτων, προστίθενται το ΦΕΚ 
1321/2009 τ. Β της υπουργικής απόφασης 29826/Β1/23.06.2009, που 
αφορά στα Πανεπιστήμια και το ΦΕΚ 1507/2009 τ. Β της υπουργικής 
απόφασης 85224/Ε5/15.07.2009 που αφορά στα ΤΕΙ. 

2.      Οι παράγραφοι 13, 14, 15 και 16 αντικαθίστανται ως εξής:  

13. α. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
υποδοχής. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή 
στο Συμβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νομιμότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι 
υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις 
που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι 
μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή 
ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται 
ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης. 

   β. Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. Για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ, οι 
μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατάλογος με τις 
μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τμημάτων προέλευσης και 
υποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος προέλευσης και του 
Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και για τους μετεγγραφόμενους κατά το 
εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά τον 
έλεγχο νομιμότητας εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να 
υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε 
υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως 
εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην 
περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από 
τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος 
προέλευσης. 

   γ. Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ αντίστοιχα 
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 



από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητάς της. Ο Υπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να 
ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ. Εάν 
διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του 
Συμβουλίου ΤΕΙ και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο ΑΕΙ (άρθρο 33 ν. 3794/2009).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

     Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

1.      Οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην ανώτατη 
εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων 
εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν 
δικαίωμα μετεγγραφής (παρ.11 άρθρου 1 ν.3282/2004, όπως η παρ. 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 14 ν. 3404/2005). 

Οι διατάξεις περί μετεγγραφών, όπως τροποποιήθηκαν, εφαρμόζονται μόνο για όσους 
εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και 
σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (παρ. 4 άρθρου 14 ν. 3404/2005), στις περιπτώσεις 
των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων (παρ.2 άρθρου 33 
ν.3794/2009) καθώς  και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 
(λόγοι υγείας). 

    
                                                                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
               

  

                                                                           ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

  

Εσωτερική Διανομή  

1.       Γραφείο κ. Υπουργού 

2.       Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών 

3.       Γραφείο κ. Γενικής  Γραμματέως 

4.       Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Ανωτάτης  Εκπαίδευσης 

5.       Διεύθυνση Τεχνολογικού Τομέα Ανωτάτης. Εκπαίδευσης Τμήμα Δ’ (100) 

6.       Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  Τμήμα Β’ (100) 

7.        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (100) 

 


