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Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Περίληψη ερωτήματος: Eρωτάται: α) αν o Γ.Σ., ο οποίος είναι φοιτητής στη  

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατόπιν 

μετεγγραφής του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών στο οποίο είχε εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με το 

δικαίωμα πρόσβασης του 10%, δικαιούται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με το 

άρθρο 35 του ν.4115/2013 (Α΄24), μαθήματα, τα οποία είχε διδαχθεί και 

εξεταστεί επιτυχώς στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην οποία είχε αρχικά εισαχθεί με 

πανελλαδικές εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και β) αν η Σχολή 
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Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

μπορεί να θεωρηθεί το «Τμήμα Προέλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

ν.4115/2013, παρόλο που η μετεγγραφή του Γ.Σ. έχει γίνει από το Τμήμα 

Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

****** 

Ιστορικό  

1. Ο Γ.Σ. εισήχθη, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με πανελλαδικές εξετάσεις 

στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και, αφού παρακολούθησε τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα των 

σπουδών στην ανωτέρω Σχολή, εξετάστηκε στα αντίστοιχα μαθήματα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το με αριθμ.πρωτ.47290/21-10-2020 πιστοποιητικό-

αποφοιτήριο, ο εν λόγω φοιτητής γράφτηκε, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έλαβε την ακόλουθη 
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Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από το ανωτέρω πιστοποιητικό-αποφοιτήριο, 
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ο Γ.Σ. διαγράφηκε από το Μητρώο Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών, μετά από αίτησή του, στις 28-09-2020.  

2. Ο εν λόγω φοιτητής, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, κάνοντας χρήση του 

δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10% εισήχθη, με 

πανελλαδικές εξετάσεις στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και στις 17-02-2021 εγκρίθηκε, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

με αριθμ. 171843/Ζ1/06-11-2019 «Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών-πληγέντων 

κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Β΄4053), η μετεγγραφή 

του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη 

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ακολούθως,  ο Γ.Σ. εγγράφεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021) και αιτείται την απαλλαγή του από τα μαθήματα, στα οποία είχε 

επιτυχώς εξεταστεί στη Σχολή, στην οποία είχε αρχικά εισαχθεί με 

πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επισημαίνεται,  ότι ο 

ανωτέρω φοιτητής δεν ζήτησε απαλλαγή από μαθήματα του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διότι στην ουσία δεν 

φοίτησε στο Τμήμα αυτό, λόγω της μετεγγραφής του βάσει της 

προαναφερόμενης εξαιρετικής διάταξης. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, υποβλήθηκε το ερώτημα που εκτίθεται στο 

προοίμιο της παρούσας. 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

4. Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 

διατάξεις» (Α΄24) ορίζονται τα εξής: «1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 

δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να 

αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο 

Τμήμα προέλευσης τους.   2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση 

και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των 

javascript:open_links('783204,588445')
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ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που 

διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό 

εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους». 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Γ του ν.4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

(Α΄193), το οποίο προστέθηκε με έναρξη ισχύος για την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το άρθρο 100 

περ.8 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «1.Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε 

τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι 

επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις 

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)….για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της 

αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν: α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει 

στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να 

μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των 

θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, 

χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία 

συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 

δικαίωμα αυτό: αα)…ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο 

έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 

ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση…».  

6. Εξάλλου, στο άρθρο 73 του ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 

άλλες διατάξεις» (Α΄111), ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 73 Δικαιούχοι 

μετεγγραφής – Προϋποθέσεις 1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι 

οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας 

τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της 

άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων 

μετεγγραφής…6. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)». 
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Ερμηνεία και Εφαρμογή Διατάξεων 

7. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς, αλλά και 

σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του 

οποίου εντάσσονται, του σκοπού που εξυπηρετούν και την υπαγωγή σε αυτές 

των πραγματικών περιστατικών που τέθηκαν υπόψη του Τμήματος από την 

ερωτώσα υπηρεσία, συνάγονται τα ακόλουθα: 

8. Με το άρθρο 35 του ν.4115/2013 (Α΄24) προβλέφθηκε η δυνατότητα σε 

όσους εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων από το ακαδημαϊκό έτος 

2012-2013 να αναγνωρίσουν μαθήματα, που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί 

επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Από την ανωτέρω διάταξη, 

ερμηνευόμενη και υπό το πρίσμα της αιτιολογικής της έκθεσης, κατά την 

οποία: «Οι φοιτητές που εισάγονται εκ νέου ή με το 10% στην ίδια Σχολή σε 

διαφορετική πόλη έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό μαθημάτων και βρίσκονται στις αρχές του γ΄ ή του ε΄ εξαμήνου.  Με 

βάση τη μεταφορά των πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες, την κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον 

εκσυγχρονισμό των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η υπηρεσία μας 

εισηγείται να υπάρξει διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ της χώρας 

να αναγνωρίζουν μαθήματα, γεγονός που συνάδει με την αναβάθμιση των 

σπουδών των Ιδρυμάτων.  Προκειμένου για τη διευθέτηση του εν λόγω 

θέματος, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

του Πανεπιστημίου…. θα κρίνει την αναγνώριση μαθημάτων κατ’ αναλογία της 

διαδικασίας κατάταξης, θεσμού που λειτούργησε χωρίς προβλήματα και 

απορρέει από το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων βάσει του Συντάγματος (άρθρο 

16 παρ.5)» συνάγεται ότι η δυνατότητα αναγνώρισης στο τμήμα υποδοχής, 

μαθημάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα 

προέλευσής τους, παρέχεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν  εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα 

Ελληνικών Α.Ε.Ι. και εισάγονται εκ νέου κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων ή 

με το δικαίωμα πρόσβασης του 10% στην ίδια σχολή ή τμήμα διαφορετικής 

πόλης (ΝΣΚ 14/2020, 61/2017). Μέχρι τη θέση σε ισχύ της ως άνω διάταξης, 

δεν υπήρχε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, όπως αναφέρεται και στην 

αιτιολογική έκθεση, και, επομένως, δεν παρεχόταν  δικαίωμα στους 

προπτυχιακούς φοιτητές να ζητήσουν από το Τμήμα υποδοχής την 
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αναγνώριση μαθημάτων, που είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα 

προέλευσής τους.  

9. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4115/2013 ορίστηκε ότι η 

αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία, ως αρμόδιο όργανο, έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει για την αναγνώριση ή μη αυτών 

των μαθημάτων, κατ’ αναλογία της διαδικασίας κατάταξης και με κριτήριο τη 

διδασκαλία και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων στο Τμήμα προέλευσης. 

Ακολούθως, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, οι φοιτητές 

απαλλάσσονται από την εξέταση αυτών των μαθημάτων ή των ασκήσεων του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής και δύναται να ενταχθούν 

σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.   

10. Η δυνατότητα χρήσης της διάταξης του άρθρου 35 του ν.4115/2013 και, 

επομένως, αναγνώρισης στο Τμήμα υποδοχής, μαθημάτων, τα οποία έχουν 

διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, παρέχεται και 

στους προπτυχιακούς φοιτητές των ημεδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, οι οποίοι μετεγγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

73 του ν.4692/2020, σε αντίστοιχo Τμήμα με αυτό της εισαγωγής τους.  

11. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη της 

διάταξης του άρθρου 35 του ν.4115/2013 ήταν να παράσχει στους 

προπτυχιακούς φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. το δικαίωμα να αναγνωρίζουν 

στο Τμήμα υποδοχής μαθήματα, τα οποία είχαν διδαχθεί και εξεταστεί 

επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, το οποίο δεν παρεχόταν με 

προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, ώστε να εξασφαλίζεται μια «συνέχεια» στις 

σπουδές εκείνων των φοιτητών, οι οποίοι καίτοι εισήχθησαν με πανελλαδικές 

εξετάσεις σε κάποια Σχολή ή Τμήμα της επιλογής τους, στη συνέχεια πέτυχαν, 

είτε με νέες εξετάσεις είχε χρησιμοποιώντας το δικαίωμα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10%, την εισαγωγή τους σε νέα Σχολή ή Τμήμα 

άλλης πόλης (ΝΣΚ 14/2020), γεγονός που συνάδει, σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την αναβάθμιση των σπουδών του 

Ιδρύματος. Ο σκοπός αυτός του νομοθέτη επιρρωνύεται και από τη διάταξη 

του άρθρου 73 παρ.6 του ν.4692/2020, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η 

δυνατότητα αναγνώρισης στο Τμήμα υποδοχής μαθημάτων, τα οποία έχουν 
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διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, και στους 

μετεγγραφόμενους φοιτητές. 

Επομένως, πέραν της γραμματικής διατύπωσης της διάταξης του άρθρου 35 

του ν.4115/2013, κατά την οποία ο νομοθέτης είχε υπόψη του το συνήθως 

συμβαίνον, δηλαδή τη δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από το αμέσως 

προηγούμενο Τμήμα προέλευσης των προπτυχιακών φοιτητών στο αμέσως 

επόμενο Τμήμα υποδοχής, κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως «Τμήμα 

προέλευσης», λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του νομοθέτη να χορηγήσει το 

δικαίωμα αυτό στους προπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να εξασφαλίζεται μια 

«συνέχεια» στις σπουδές τους, δύναται να θεωρηθεί η αρχική Σχολή επιτυχίας 

με πανελλαδικές εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών, στην περίπτωση 

που ο προπτυχιακός φοιτητής εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη 

χρήση του δικαιώματος πρόσβασης του 10% σε νέα Σχολή ή Τμήμα και στη 

συνέχεια, χωρίς να αναγνωρίσει στη Σχολή αυτή ή στο Τμήμα αυτό τα 

μαθήματα που διδάχθηκε και εξετάστηκε επιτυχώς στην πρώτη Σχολή 

εισαγωγής του, μετεγγράφη σε άλλη Σχολή ή σε αντίστοιχο Τμήμα. Αντίθετη 

ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στην καταστρατήγηση του σκοπού του 

νομοθέτη, καθόσον θα είχε ως συνέπεια να μην αναγνωρίζεται το δικαίωμα 

αυτό, στην περίπτωση που ο προπτυχιακός φοιτητής δεν είχε τη δυνατότητα, 

λόγω της μετεγγραφής του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, κάνοντας χρήση της 

εξαιρετικής διάταξης της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 171843/Ζ1/06-11-

2019 «Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών-πληγέντων κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 

24ης Ιουλίου 2018» (Β΄4053), να αναγνωρίσει στη Σχολή ή στο Τμήμα που 

είχε  εισαχθεί με το δικαίωμα πρόσβασης του 10%, τα μαθήματα, στα οποία 

είχε εξεταστεί επιτυχώς στην αρχική Σχολή ή στο αρχικό Τμήμα εισαγωγής 

του με πανελλαδικές εξετάσεις.  

Επομένως, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, στην οποία είχε 

αρχικά εισαχθεί ο Γ.Σ. με πανελλαδικές εξετάσεις, δύναται, κατά νόμο, να 

θεωρηθεί ως «Τμήμα προέλευσης». 

12. Ενόψει των ανωτέρω, ο προπτυχιακός φοιτητής Γ.Σ., ο οποίος εισήχθη με 

πανελλαδικές εξετάσεις στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη συνέχεια πέτυχε την εισαγωγή του 

σε ποσοστό 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πατρών και, ακολούθως, μετεγγράφηκε στη  Σχολή 
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Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δύναται να 

ζητήσει από το Τμήμα υποδοχής την αναγνώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄24), μόνο εκείνων των μαθημάτων, που 

διδάχθηκε και εξετάστηκε επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής του, δηλαδή στη 

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα λόγω της μετεγγραφής του, 

βάσει της εξαιρετικής διάταξης της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 

171843/Ζ1/06-11-2019 «Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών-πληγέντων κατά τις 

πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Β΄4053), να αναγνωρίσει στο 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Απάντηση 

13. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος:  

α) H Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου δύναται, κατά νόμο, να θεωρηθεί το «Τμήμα προέλευσης», 

παρόλο που η μετεγγραφή του Γ.Σ. έχει γίνει από το Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) Ο ανωτέρω προπτυχιακός 

φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, δύναται να ζητήσει από την ανωτέρω Σχολή την αναγνώριση 

εκείνων των μαθημάτων, που διδάχθηκε και εξετάστηκε επιτυχώς στη Σχολή 

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ίδιου Ιδρύματος, για την οποία θα 

αποφασίσει τελικά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ως αποκλειστικά 

αρμόδιο όργανο. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αθήνα,  2 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος                                                               Η Εισηγήτρια 

 

 

 

Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος                  Επιστήμη-Μαρία Μουστακάτου 

Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.                                       Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.   
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