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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3282 

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 1 

Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού 

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται οι μετεγγραφές φοιτητών και 
σπουδαστών εσωτερικού. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: 

β) οι μετεγγραφές των τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄). 

Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν, 
ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνον όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών 
τους, εκτός αν ο λόγος μετεγγραφής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ ανακύψει 
μεταγενέστερα. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μετεγγράφονται: 

α) Ανεξαρτήτως ποσοστού, οι φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα 
Πανεπιστημίου ή T.E.I, για έναν από τους λόγους υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του Νόμου 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') και λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου 
ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες που 
αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι 
πάσχουν από τις σοβαρές ασθένειες του ίδιου άρθρου και εγγράφηκαν σε Τμήμα 
Πανεπιστημίου ή T.E.I, 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. 

β) Σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής, "φοιτητές ή 
σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς ή τέκνα ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που" 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. 



Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική 
απόφαση περιλαμβάνεται ιδίως η συγκρότηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών 
που θα βεβαιώνουν τη συνδρομή των λόγων μετεγγραφής της παρούσας παραγράφου, 
καθώς και των αρμοδιοτήτων τους να ζητούν από τους υποψήφιους για μετεγγραφή 
φοιτητές ή σπουδαστές να προσκομίζουν το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό 
υλικό και να υποβάλλονται, σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, στις 
απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις που θα πιστοποιούν την ασθένεια από την οποία 
πάσχουν, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Η φράση "τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας" του πρώτου εδαφίου της 
περίπτωση β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 παράγραφος 4 Νόμου 
3879/2010, ΦΕΚ Α 163/21.9.2010. 

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τους φοιτητές και σπουδαστές 
που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση 
των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. 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 και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού" "καθώς και στις 
περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών 
Λυκείων" "και των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι.". 

Όπως η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 
του άρθρου 14 του Νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τεύχος Α΄/2005). 

Οι λέξεις "καθώς...Λυκείων" προστέθηκαν στη παράγραφο 11 με το άρθρο 33 
παράγραφος 2 Νόμου 3794/2009,ΦΕΚ Α 156/4.9.2009. 

Οι εντός " " τελευταίες λέξεις της παραγράφου 11 προστέθηκαν με το άρθρο 25 
παράγραφος 7 Νόμου 3879/2010,ΦΕΚ Α 163/21.9.2010. 

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

Η παράγραφος 12 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 παράγραφος 8 Νόμου 
3879/2010, ΦΕΚ Α 163/21.9.2010. 


