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Στον επίςθμο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείασ αναρτικθκε θ ακόλουκθ 

ανακοίνωςθ θ οποία αφορά ςτισ μετεγγραφζσ για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ τθν οποία και ζχουμε 

μορφοποιιςει ςχετικά προκειμζνου να εςτιάςετε ςε βαςικά ςθμεία προσ εφςτοχθ ενθμζρωςι 

ςασ. Η επιςτθμονικι ομάδα τθσ εταιρείασ μασ κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ για οτιδιποτε 

περαιτζρω ανακοινωκεί τόςο ςτο κζμα αυτό όςο και οτιδιποτε νεότερο ανακοινωκεί για τισ 

Πανελλινιεσ. Η ανακοίνωςθ αυτι ζγινε για τθ ρφκμιςθ που επεξεργάηεται το Υπουργείο και δεν 

είναι θ τελικι απόφαςθ. 

 

 

Όπωσ είναι γνωςτό ςτα Παν/μια, ςτα ΤΕΙ, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ, ςτθν ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανϊτατθ Σχολι 

Παιδαγωγικισ & Τεχνολογικισ Εκπ/ςθσ), ςτισ Ανϊτερεσ  Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ & Τουριςμοφ, ο αρικμόσ των ειςακτζων κακορίηεται με υπουργικι απόφαςθ αφοφ λθφκοφν υπ’ 

όψθ οι προτάςεισ των Ιδρυμάτων.  

Η Πολιτεία διαχρονικά, για μια ςειρά από λόγουσ, ζχει κεςπίςει διατάξεισ με τισ οποίεσ εξυπθρετοφνται 

ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ όςον αφορά τθν ειςαγωγι ςτα Παν/μια και τα ΤΕΙ. Ζχουν ζτςι 

κεςμοκετθκεί οι μετεγγραφζσ για οικονομικοφσ λόγουσ, για οικογενειακοφσ λόγουσ, για περιοριςμό 

πολλαπλϊν νοικοκυριϊν που οι οικογζνειεσ υποχρεοφνται να διατθροφν λόγω φοίτθςθσ ςε διαφορετικζσ 

πόλεισ, για λόγουσ υγείασ των μελϊν οικογενειϊν των υποψθφίων, κλπ. 

Ζνα μεγάλο μζροσ των κοινωνικϊν αυτϊν αναγκϊν καλφπτονται με μετεγγραφζσ οι οποίεσ 

πραγματοποιοφνται μετά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και αφοφ υποβλθκοφν τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά. Οι φοιτθτζσ μετεγγράφονται αφοφ ζχουν ιδθ εγγραφεί ςτο Κδρυμα ςτο οποίο ζχουν 

πετφχει, με αποτζλεςμα να επιβαρφνονται με πρόςκετα ζξοδα ενοικίων κλπ. αλλά και να διαταράςςεται θ 

ουςιαςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ ςτα Τμιματα 

ςτα οποία μετεγγράφονται (εργαςίεσ που ζχουν ανατεκεί, κατανομι ςε εργαςτιρια, κτλ). 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ειδικζσ κατθγορίεσ ενδιαφερομζνων, οι οποίοι ζχουν τθν ευχζρεια να διεκδικιςουν 

τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ τθν ίδια χρονιά με δφο ι τρεισ τρόπουσ, ανάλογα με τθν 

κατθγορία ςτθν οποία ανικουν, ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ που ζχουν κεςμοκετθκεί, όπωσ: τζκνα 

Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςτο εξωτερικό τα οποία φοίτθςαν 

αντίςτοιχα 4 ι 3 χρόνια ςε ςχολεία του εξωτερικοφ και ζχουν ολοκλθρϊςει τθν φοίτθςι τουσ ςτθν 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αποκτϊντασ απολυτιριο ςτθν Ελλάδα, αλλοδαποί-αλλογενείσ που ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθν φοίτθςι τουσ ςε Λφκεια τθσ Ελλάδασ, αλλογενείσ-ομογενείσ υπότροφοι, ζλλθνεσ τθσ 

μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ,  ακλθτζσ με διακρίςεισ, μακθτζσ διακρικζντεσ ςτθν Βαλκανικι ι 

διεκνι Ολυμπιάδα Μακθματικϊν, Πλθροφορικισ, Φυςικισ, Χθμείασ κλπ. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, μια 

Εξορθολογιςμόσ τησ ειςαγωγήσ υποψηφίων ςε Παν/μια & ΤΕΙ ςε 

θζςεισ πζραν του προκαθοριςμζνου αριθμοφ ειςακτζων 
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ςτισ δυο κζςεισ επιτυχίασ τουσ ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ μζνει κενι 

αφοφ οι επιτυχόντεσ ζχουν τθν δυνατότθτα επιλογισ. 

Η διαμορφωκείςα κατάςταςθ όμωσ ζχει και μια πολφ ςοβαρι αρνθτικι διάςταςθ όςον αφορά τθν ουςία τθσ 

ακαδθμαϊκισ και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ενϊ κακορίηεται ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτα 

κεντρικά Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ, ο αρικμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται χωρίσ κανείσ να ζχει ακριβι εικόνα του 

αρικμοφ των φοιτθτϊν, οι οποίοι τελικά κα εγγραφοφν μζχρι το τζλοσ του αϋ ζτουσ. Ταυτόχρονα, ο αρικμόσ 

των νζων φοιτθτϊν που παραμζνουν ςτα περιφερειακά ιδρφματα μετά τισ μετεγγραφζσ μειϊνεται 

ςθμαντικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρχουν τμιματα με μεγάλο αρικμό διδαςκόντων, για τα οποία 

ζχουν γίνει επενδφςεισ ςε προςωπικό αλλά και ςε υποδομζσ χωρίσ, όμωσ, ο πραγματικόσ όγκοσ των 

φοιτθτϊν ςε αυτά να δικαιολογεί τισ παραπάνω επενδφςεισ.   

Ενδεικτικά, αναφζρονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ των Τμθμάτων, όπου ο αρικμόσ των 

μετεγγραφζντων υπερδιπλαςίαςε ι ςχεδόν διπλαςίαςε τον αρικμό των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ςε 

αυτά (ςφμφωνα με τα ςτοιχεία για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010): 

1. Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, όπου ο 

αρικμόσ ειςακτζων  ιταν 70 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 91. 

2. Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 110 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 

104. 

3. Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 250 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 218. 

4. Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν μόλισ 60 

και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 123, τριπλαςιάηοντασ ουςιαςτικά τον αρικμό των 

νεοειςαχκζντων ςπουδαςτϊν 

5. Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 150 και οι 

μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 257. 

6. Διατροφισ και Διαιτολογίασ του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, όπου ο αρικμόσ 

ειςακτζων ιταν 60 και οι μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 74. 

7. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 85 και οι 

μετεγγραφζντεσ ανιλκαν ςε 98. 

 

Για τα ίδια Τμιματα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011 (από τα ςτοιχεία των μετεγγραφϊν για τισ οποίεσ οι 

αιτιςεισ ζγιναν θλεκτρονικά και αποτελοφν το 95%  του ςυνόλου των μετεγγραφζντων), ςε ςφγκριςθ με το 

2009-2010, υπάρχουν οι εξισ διαπιςτϊςεισ: 



 

  

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ & Σταδιοδρομίασ 
Τ.2310 230545 F 2310 230545 

www.e-employ.gr 

 

 

1. Στο Τμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ο αρικμόσ των 

μετεγγραφζντων κινικθκε ςτα ίδια επίπεδα φτάνοντασ τουσ 92. 

2. Στο Τμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 104 ανζβθκε ςτουσ 145. 

3. Στο Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ο αρικμόσ 

των μετεγγραφζντων από 218 μειϊκθκε ςε 97 λόγω των νζων ρυκμίςεων. 

4. Στο Τμιμα Πολιτικϊν Δομικϊν Ζργων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου ο αρικμόσ ειςακτζων ιταν 80, ο αρικμόσ των 

μετεγγραφζντων ανιλκε ςε 131. 

5. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 257 μειϊκθκε ςε 110 λόγω 

των νζων ρυκμίςεων. 

6. Στο Τμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ του Αλεξανδρείου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ, ο αρικμόσ των 

μετεγγραφζντων κινικθκε ςτα ίδια επίπεδα φτάνοντασ τουσ 78. 

7. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, ο αρικμόσ των μετεγγραφζντων από 98 μειϊκθκε ςε 

50 λόγω των νζων ρυκμίςεων. 

Είναι φανερό ότι ο αρικμόσ των πρόςκετων ειςακτζων ςε τμιματα από μετεγγραφζσ μειϊκθκε μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου ζγινε ομαδοποίθςθ Τμθμάτων ςτον ίδιο νομό, όπωσ ςτα παραδείγματα του Τμιματοσ 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ακινασ, του Τμιματοσ Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πειραιά και του Τμιματοσ 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

Για να αναδειχκεί και το πρόβλθμα από τθν πλευρά των περιφερειακϊν τμθμάτων αρκεί επίςθσ να 

αναφερκοφν μερικζσ ακραίεσ περιπτϊςεισ: 

Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Μεςολογγίου ειςιχκθςαν 450 και αποχϊρθςαν με μετεγγραφι 170 

φοιτθτζσ. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ ειςιχκθςαν 550 και 

αποχϊρθςαν 166. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων ειςιχκθςαν 350 και 

αποχϊρθςαν 164. Στο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 250 και 

αποχϊρθςαν 158. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ ειςιχκθςαν 500 και 

αποχϊρθςαν 153. Στο Τμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ του ΤΕΙ Κριτθσ ειςιχκθςαν 330 και 

αποχϊρθςαν 152. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Ηπείρου ειςιχκθςαν 420 και αποχϊρθςαν 134. 

Στο Τμιμα Νομικισ του Δθμοκριτείου Παν/μίου Θράκθσ ειςιχκθςαν 600 και αποχϊρθςαν 132. Στο 

Τμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ του ΤΕΙ Λαμίασ ειςιχκθςαν 300 και αποχϊρθςαν 131. Στο Τμιμα 

Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ & Ιςτορίασ του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 180 και αποχϊρθςαν 

121. Στο Τμιμα Μακθματικϊν του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 210 και αποχϊρθςαν 118. Στο 

Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Παν/μίου Αιγαίου ειςιχκθςαν 250 και 
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αποχϊρθςαν 116. Στο Τμιμα Λογιςτικισ του ΤΕΙ Καβάλασ ειςιχκθςαν 500 και αποχϊρθςαν 115. 

Ζνα άλλο πρόβλθμα που είναι προφανζσ ότι δθμιουργείται ςτθν ουςία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι 

θ μεγάλθ ανομοιογζνεια των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ςτα Τμιματα μεγάλθσ ηιτθςθσ λόγω ακριβϊσ αυτϊν των 

ρυκμίςεων. Όπωσ είναι φανερό, ςε αρκετά από τα τμιματα αυτά, το ποςοςτό των φοιτθτϊν με χαμθλι 

βακμολογία είναι περίπου ίδιο με το ποςοςτό αυτϊν με υψθλι βακμολογία. Η ανομοιογζνεια αυτι αδικεί 

όςουσ κατάφεραν να πετφχουν υψθλζσ βακμολογίεσ και δικαιωματικά προςδοκοφν να πάρουν τθν 

καλφτερθ δυνατι εκπαίδευςθ.  

Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, κεντρικά ιδρφματα αδυνατοφν να εκπαιδεφςουν, μετά και τισ μετεγγραφζσ, 

τον τελικό αρικμό των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςε αυτά. Αυτό ζχει οδθγιςει ςε διαμαρτυρίεσ, κλείςιμο 

ςχολϊν, πρόςκετεσ εκ των υςτζρων χρθματοδοτιςεισ, αλλά και λφςεισ εκ των ενόντων που ανατρζπουν τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και υποβακμίηουν τθν ποιότθτα των ςπουδϊν.  

Πολλζσ διοικιςεισ πανεπιςτθμίων, πανεπιςτθμιακοί, και εκπαιδευτικοί αναλυτζσ ζχουν ειςθγθκεί τθν 

κατάργθςθ όλων των ρυκμίςεων μετεγγραφϊν ι εγγραφϊν εκτόσ των πανελλινιων εξετάςεων, 

προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα φαινόμενα αυτά. Μια τζτοια προςζγγιςθ κα ζλυνε οπωςδιποτε τα 

ακαδθμαϊκά και εκπαιδευτικά προβλιματα. Θα επιβάρυνε, όμωσ, υπερβολικά οικογζνειεσ που ζχουν από 

τθν πολιτεία κεωρθκεί ότι πρζπει να βοθκθκοφν και οι οποίεσ προςβλζπουν ςτισ μετεγγραφζσ, ωσ μια 

παροχι τθσ πολιτείασ προσ αυτοφσ. Η κοινωνία ζχει αποδεχκεί τθν πρακτικι αυτι και για αυτό εξ άλλου δεν 

ζχει ποτζ γίνει προςπάκεια να καταργθκοφν οι διευκολφνςεισ αυτζσ. 

Είναι, επομζνωσ, ανάγκθ να αντιμετωπιςκεί με ουςιαςτικό τρόπο το πρόβλθμα αυτό, χωρίσ ταυτόχρονα να 

καταργθκεί θ ειδικι μεταχείριςθ που θ πολιτεία ζχει αποφαςίςει να παρζχει ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ και άτομα.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί το παραπάνω πρόβλθμα, το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων επεξεργάηεται ρφκμιςθ με τθν οποία από το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-

2012 θα θεςπιςθεί ειδικόσ αριθμόσ θζςεων ειςακτζων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για 

κάθε ειδική κατηγορία πζραν του κανονικοφ αριθμοφ ειςακτζων. Με τθν ρφκμιςθ αυτι, κα 

εξακολουκιςει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβλθμα που προςπακοφν να λφςουν οι διατάξεισ 

για μετεγγραφζσ χωρίσ όμωσ να επιβαρφνεται ςε υπερβολικό βακμό το επίπεδο παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ και γενικά θ ουςία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όπωσ ςυμβαίνει μζχρι ςιμερα.  

Για να γίνει κατανοθτι θ εφαρμογι αυτισ τθσ διάταξθσ δίνεται το παρακάτω παράδειγμα.  
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Η επιλογι ςε κάκε τμιμα κα γίνεται με βάςη τον αριθμό των μορίων του κάθε 

υποψηφίου και την ςειρά προτίμηςησ που ζχει δηλϊςει ο υποψήφιοσ ςτο 

μηχανογραφικό του. Η διαδικαςία επιλογισ ςε κάκε τμιμα για τισ ειδικζσ κατθγορίεσ κα 

γίνεται αφοφ θα ζχει προηγηθεί ο πρϊτοσ κφκλοσ επιλογήσ, με αποκλειςτικό κριτήριο τον 

αριθμό των μορίων και την ςειρά προτίμηςησ ςτο μηχανογραφικό. Ταυτόχρονα, κα κεςπιςτεί 

ανϊτατο όριο οικογενειακοφ ειςοδιματοσ κατά περίπτωςθ, ϊςτε παράλλθλα με τα αξιοκρατικά 

κριτιρια να λαμβάνονται υπόψθ και τα κοινωνικά. Το ανϊτατο όριο οικογενειακοφ ειςοδήματοσ 

θα αφορά μόνο τα Τμήματα και τισ Σχολζσ των νομϊν Αττικήσ και Θεςςαλονίκησ. 

Πρόκειται, δθλαδι, για πλιρωσ αντικειμενικι επιλογι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ και με τθν αρχικι 

κατανομι αλλά και με τθν υπαγωγι ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ.  

Σκοπόσ, επομζνωσ, τθσ αλλαγισ αυτισ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε όςουσ αντιμετωπίηουν οικογενειακά 

προβλιματα ι προβλιματα υγείασ μελϊν τθσ οικογενείασ τουσ και αδυνατοφν ι δυςκολεφονται να 

φοιτιςουν ςε ςχολζσ ι Τμιματα που βρίςκονται μακράν τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, να επιλζξουν να 

φοιτιςουν ςε ςχολζσ ι Τμιματα τθσ περιοχισ κατοικίασ τουσ από την ζναρξη του ακαδημαϊκοφ ζτουσ, με 

την προχπόθεςη όμωσ ότι ζχουν ςυγκεντρϊςει την απαιτοφμενη βαθμολογία είτε με τη γενική ςειρά, είτε 

με τον αντίςτοιχο ειδικό αριθμό θζςεων για κάθε κατηγορία για τισ ςχολζσ επιλογήσ τουσ. Οι 

προερχόμενοι από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ δθλαδι, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ειςάγονται ςε ίδρυμα τθσ 

περιοχισ που κατοικοφν, αλλά  το Τμιμα ςτο οποίο κα ειςάγονται κα εξαρτάται από τθν απόδοςι τουσ ςτισ 

Πανελλαδικζσ εξετάςεισ και τθν ςειρά προτίμθςθσ που κα ζχουν δθλϊςει. Είναι ςημαντική η ςωςτή 

ςυμπλήρωςη του μηχανογραφικοφ τουσ δελτίου ϊςτε να μην δηλϊςουν Τμήματα ή Σχολζσ πόλεων ςτα 

οποία δεν επιθυμοφν να ειςαχθοφν. Σε όποιο Τμήμα ή ςε όποια Σχολή τελικά ειςαχθοφν θα 

Παράδειγμα: Το Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κατά το ακαδθμαϊκό 2009-2010, είχε 250 ειςακτζουσ από 

ΓΕΛ και μετεγγράφθςαν ςε αυτό ςυνολικά 218 επιπλζον φοιτθτζσ. Με τθν κζςπιςθ 

των επιπλζον κζςεων επί του αρικμοφ ειςακτζων, κα μποροφςε να κακοριςκεί 

πρόςκετοσ αρικμόσ ειςακτζων για ειδικζσ κατθγορίεσ, π.χ. 30 από οικογζνειεσ 

πολυτζκνων, 15 από  οικογζνειεσ τριτζκνων, 4 αν ζχουν αδελφό/ι που φοιτά ιδθ 

ςε άλλθ πόλθ εκτόσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων ι είναι ορφανόσ/ι ι 

υπάρχει λόγοσ υγείασ μελϊν οικογενείασ, 1 αν ςτθν οικογζνειά τουσ ζχει υπάρξει 

κφμα τρομοκρατικισ ενζργειασ και 4 ςυνολικά για τισ παραπάνω κατθγορίεσ από 

εςπερινά ΓΕΛ, δθλαδι ςυνολικά 54 επιπλζον φοιτθτζσ. Με παρόμοιο τρόπο κα 

κακορίηεται ο ειδικόσ αρικμόσ των πρόςκετων ειςακτζων για όλα τα τμιματα των 

κεντρικϊν –και όχι μόνο- Ιδρυμάτων που  με τθν ιςχφουςα νομοκεςία δζχονται 

φοιτθτζσ από μετεγγραφι.  
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υποχρεοφνται να παρακολουθήςουν. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο προερχόμενοσ, για παράδειγμα, από πολφτεκνθ οικογζνεια κα διευκολυνκεί, αφοφ 

κα του δοκεί θ δυνατότθτα να ςπουδάςει ςτθν περιοχι όπου ηει θ οικογζνειά του, ενϊ ταυτόχρονα θα 

εγγραφεί από την αρχή του ακαδημαϊκοφ ζτουσ μαηί με όλουσ τουσ άλλουσ επιτυχόντεσ. Επομζνωσ, δεν κα 

χρειαςτεί να περιμζνει τισ ειδικζσ διαδικαςίεσ των μετεγγραφϊν, που και κόςτοσ προκαλοφςαν ςτισ 

οικογζνειζσ τουσ, αλλά και δυςκολεφουν τθν λειτουργία των Τμθμάτων υποδοχισ. Ταυτόχρονα, τθρείται θ 

αξιοκρατία, αφοφ θ επιτυχία ςτο Τμιμα ςτο οποίο κα εγγραφεί κα εξαρτάται από τθν απόδοςι του. Τζλοσ, 

κα υπάρξει εξορκολογιςμόσ ςτθν λειτουργία όλων των Τμθμάτων, αφοφ κάκε Τμιμα κα γνωρίηει εκ των 

προτζρων τον μζγιςτο αρικμό ειςακτζων που μπορεί να ζχει. 

 

Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν, εάν το επικυμοφν, κα μποροφν πάντοτε να φοιτιςουν ςε 

Σχολι ι Τμιμα μακριά από τον τόπο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των γονζων τουσ, ςφμφωνα με τθν 

ςειρά διλωςθσ προτιμιςεων ςχολϊν ι τμθμάτων ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο, κρινόμενοι 

ανάμεςα από τουσ ςυνυποψθφίουσ τουσ που ανικουν ςτθν ίδια με αυτοφσ ειδικι κατθγορία.  

 

 

Διαδικαςία ειςαγωγήσ: 

 

Για κάκε ζνα από τα τμιματα ι τισ ςχολζσ του μθχανογραφικοφ δελτίου, κα υπάρχει 

προκακοριςμζνοσ ειδικόσ αρικμόσ ειςακτζων για κάκε κατθγορία υποψθφίων προερχομζνων από 

οικογζνειεσ πολφτεκνεσ, τρίτεκνεσ κ.λ.π.  

Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά με το ςφνολο των υποψηφίων για κάθε τμήμα ή ςχολή 

για το ςφνολο των θζςεων ειςαγωγήσ, με την γενική ςειρά κατάταξησ, βάςει τησ ςυνολικήσ 

βαθμολογίασ τουσ και τησ ςειράσ προτίμηςήσ τουσ ςτο μηχανογραφικό τουσ δελτίο. Σε 

περίπτωςη που δεν επιλεγοφν από την γενική ςειρά ςε κάποιο τμήμα, θα κρίνονται ςτην 

ςυνζχεια για το ίδιο τμήμα ή ςχολή με τουσ ςυνυποψήφιουσ τουσ ςτην ειδική κατηγορία ςτην 

οποία ανήκουν, ή την οποία ζχουν επιλζξει ςτην περίπτωςη που ανήκουν ςε περιςςότερεσ από 

μία ειδικζσ κατηγορίεσ.  

 

 



 

  

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ & Σταδιοδρομίασ 
Τ.2310 230545 F 2310 230545 

www.e-employ.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κακορίηοντασ εξ αρχισ ειδικό αρικμό ειςακτζων για κάκε Τμιμα ι Σχολι και για κάκε μια από τισ 

ειδικζσ αυτζσ κατθγορίεσ, επιτυγχάνεται ο ακριβισ προςδιοριςμόσ ειςακτζων. Επιτυγχάνεται, 

δθλαδι, ο επιδιωκόμενοσ εξορκολογιςμόσ ο οποίοσ επιτρζπει τον καλφτερο προγραμματιςμό των 

ενδιαφερομζνων αποφοίτων λυκείων και των οικογενειϊν τουσ, των Πανεπιςτθμίων αλλά και τθσ 

πολιτείασ τόςο προσ το ςυμφζρον των πολιτϊν όςο και για τθν ςωςτι λειτουργία των Ιδρυμάτων. 

Με τον κακοριςμό των ειδικϊν αρικμϊν ειςακτζων για τουσ υποψθφίουσ των ειδικϊν κατθγοριϊν, 

δίνεται ςε όςουσ ανικουν ςε αυτζσ θ δυνατότθτα επιλογισ μζςα από ζνα μεγαλφτερο φάςμα 

Τμθμάτων ςτον τόπο που επικυμοφν, ακόμθ και όταν αυτό λόγω τθσ απόδοςισ τουσ δεν είναι 

εφικτό μζςω τθσ γενικισ ςειράσ. Αντίκετα, με τθν υφιςτάμενθ διαδικαςία μετεγγραφϊν, θ 

επιδίωξι τουσ αυτι περιορίηεται μόνον ςε Σχολι ι ςε Τμιμα επιλογισ τουσ αντίςτοιχο με αυτό ςτο 

οποίο ειςιχκθςαν, ενϊ παράλλθλα δεν διαςφαλίηεται θ μετακίνθςι τουσ ςτον τόπο ςυμφερόντων 

τουσ, αφοφ εξαρτάται από τον αρικμό των ςυνυποψιφιων τουσ που προζρχονται από όλεσ τισ 

Για παράδειγμα, ζςτω ότι ζνασ υποψιφιοσ είναι μζλοσ πολφτεκνθσ οικογζνειασ που ηει ςτθ 

περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζχει ςυγκεντρϊςει ςφνολο μορίων 18.000 και κζλει να ςπουδάςει 

ςτθν Θεςςαλονίκθ με πρϊτθ προτίμθςθ τθν Νομικι Σχολι. Αν ςτο τμιμα Νομικισ του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ο τελευταίοσ ειςαχκείσ με τθν γενικι ςειρά ζχει ςυγκεντρϊςει 

17.950 μόρια, τότε ο ςυγκεκριμζνοσ υποψήφιοσ ειςάγεται ςτο Τμήμα αυτό με την γενική ςειρά 

και δεν εξετάηεται περαιτζρω θ υποψθφιότθτά του ςτθν ειδικι κατθγορία των πολυτζκνων. Εάν, 

όμωσ, ο τελευταίοσ ειςαχκείσ ςτο Τμιμα αυτό με τθν γενικι ςειρά ζχει ςυγκεντρϊςει 18.300 

μόρια, τότε ο παραπάνω υποψιφιοσ δεν ειςάγεται με τη γενική ςειρά και η υποψηφιότητά του 

θα εξεταςθεί για το τμήμα αυτό για τισ πρόςθετεσ θζςεισ τησ ειδικήσ κατηγορίασ υποψηφίων 

προερχομζνων από πολφτεκνεσ οικογζνειεσ. Εάν ςτθν ειδικι αυτι κατθγορία, ο τελευταίοσ 

ειςαχκείσ ζχει ςυγκεντρϊςει 17.990 μόρια τότε ο  εν λόγω υποψιφιοσ ειςάγεται ςτθν Νομικι 

Θεςςαλονίκθσ. Αν όμωσ, ο τελευταίοσ ειςαχκείσ τθσ ειδικισ κατθγορίασ των πολυτζκνων ζχει 

ςυγκεντρϊςει 18.100 μόρια τότε, ο εν λόγω υποψιφιοσ δεν κα ειςαχκεί ςτθν Νομικι 

Θεςςαλονίκθσ, και θ υποψθφιότθτά του εξετάηεται για το επόμενο Τμιμα προτίμθςισ του. Η πιο 

πάνω περιγραφείςα διαδικαςία, γενική ςειρά - ειδική κατηγορία κ.ο.κ., επαναλαμβάνεται για 

όλεσ τισ Σχολζσ ή Τμήματα που ζχει δηλϊςει ςτο μηχανογραφικό του δελτίο κατά ςειρά 

προτίμηςήσ τουσ μζχρι να ειςαχθεί ςε κάποιο από αυτά μζςω τησ γενικήσ ςειράσ ή τησ ειδικήσ 

κατηγορίασ ή μζχρι εξαντλήςεωσ των δηλϊςεϊν του. Φυςικά, προκειμζνου να εξαςφαλίςει 

την επιτυχία ςτον τόπο που διαμζνει θα πρζπει να επιλζξει ζνα ευρφ φάςμα προτιμήςεων 

Τμημάτων ή Σχολϊν τησ περιοχήσ αυτήσ και ςτην γενική ςειρά και ςτην ειδική κατηγορία ςτην 

οποία ανήκει.  
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αντίςτοιχεσ Σχολζσ ι Τμιματα τθσ χϊρασ και ηθτοφν, επίςθσ, μετεγγραφι ςτθν ίδια Σχολι ι ςτο 

ίδιο Τμιμα. 

 

Επιςημάνςεισ τησ επιςτημονικήσ ομάδασ τησ EMPLOY 

 

 

 

Εφόςον θ προαναφερκείςα ρφκμιςθ οριςτικοποιθκεί, κα πρζπει οι 

μακθτζσ που ενδιαφζρονται ι δικαιοφνται να μετεγγραφοφν να δϊςουν 

ιδιαίτερθ προςοχι:  

1)ςτθ ςυμπλιρωςθ του μθχανογραφικοφ τουσ και να ιεραρχιςουν τμιμα 

προσ τμιμα τισ προτιμιςεισ τουσ κακϊσ κα υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 

κζςεων με τθ βακμολογικι επίδοςθ να αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα 

ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των περιηιτθτων τμθμάτων, και 

2)ςτα τμιματα που είναι κοντά ςτον τόπο διαμονισ τουσ και τουσ 

ενδιαφζρουν κακϊσ, εφόςον δεν επιτφχουν τθν ειςαγωγι τουσ με τθν 

πρϊτθ κατανομι ςτθν πρϊτθ ςχολι προτίμθςθσ πικανόν να επιτφχουν τθ 

μετεγγραφι τουσ ςτο επόμενο τμιμα προτίμθςισ τουσ ςτο οποίο κα 

πλθροφν τισ βακμολογικζσ-τυπικζσ προχποκζςεισ. 

 


