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Επίκαιρη Ερώτηση
Προς: Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Κατ’ εξαίρεση μεταγραφές – μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων

Το άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4692/2020 ορίζει τις κατ’ εξαίρεση προβλέψεις για τις
μετεγγραφές των φοιτητών των ημεδαπών ΑΕΙ.
Επιπλέον σύμφωνα με την αριθμ. 148236/Ζ1/2010 (ΦΕΚ Β' 4806/30.10.2020)
Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και
κατ' εξαίρεση μετεγγραφών /μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ειδικότερα στο κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο
12 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι δικαιούχοι της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο νόμος
καθιερώνει ένα γενικό δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές
των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους, χωρίς δηλαδή να τους διακρίνει
σε αυτούς που τυχόν πέτυχαν την εισαγωγή τους με πανελλήνιες εξετάσεις, με το
10% ή σε αυτούς που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φοιτητές – μέλη της
μουσουλμανικής μειονότητας, ομογενείς κλπ.
Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
Α) Συμφωνείτε ότι η ερμηνεία που υιοθέτησε η αρμόδια Επιτροπή για τις κατ’
εξαίρεση μεταγραφές –μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
δημιουργεί μία προδήλως άνιση μεταχείριση για κάθε φοιτητή που τίθεται εκτός
νομοθετικού πλαισίου μεταγραφών/μετακινήσεων, επειδή, για παράδειγμα, εμπίπτει

στο άρ. 74 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄), ως ειδική κατηγορία μουσουλμανικής
μειονότητας» ενώ αναμφίβολα πληροί όλες τις προϋποθέσεις μετεγγραφής με βάση
τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4692/2020 και παρά ταύτα δεν δύναται να
λάβει την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή;
Β) Σκοπεύετε να ακυρώσετε άμεσα ανάλογες αποφάσεις της Επιτροπής για τις κατ’
εξαίρεση μεταγραφές- μετακινήσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που
προδήλως προβαίνουν σε λανθασμένη ερμηνεία των κείμενων διατάξεων,
δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων φοιτητών που
φοιτούν σε ΑΕΙ της ημεδαπής, πριν αυτές καταπέσουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά
δικαστήρια;

Ο επερωτών βουλευτής,
Ιλχάν Αχμέτ

