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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
     Ελέγχου 
     Τμήμα Ερωτήσεων 

  
                                                                            
ΚΟΙΝ:  Βουλευτές κ.κ. 
           - Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 
           - Αθανάσιο Πλεύρη 
            (Δια της Βουλής των Ελλήνων) 
            

 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση                                    

           με αριθμό 5133/26-1-2010» 
                                                                                                
  

   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5133/26-1-2010, την οποία κατέθεσαν οι 
Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης σχετικά με τον 
«αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων από τη δυνατότητα μεταγραφής βάσει του Ν.3282/2004 
και κατάργηση περιοριστικού όρου» , σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:   

 Οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3282/04 (208 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ειδικότερα, στην παράγραφο 5β του προαναφερόμενου Νόμου ορίζεται ότι 
μετεγγράφονται: 

«Σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής, τα τέκνα των 
οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που 
υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην 
κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε 
αναπηρία άνω του 67%. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του 
ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη 
ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, 
η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο 
συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία 
συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.  Αν και 
η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων 
από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής.» 

 



 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα μελετήσει 
προτάσεις που αφορούν σε τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των 
μετεγγραφών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θίγονται στην Ερώτηση.  
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