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 Κυρία Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ, 
 
 

Σύµφωνα µε το Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 280-Α), δικαίωµα µετεγγραφής για 
οικονοµικούς λόγους έχουν µόνο όσοι φοιτητές βρίσκονται στο Γ΄ εξάµηνο των 
σπουδών τους και ταυτόχρονα ισχύουν οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

 
1. έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα του Α΄ έτους (Α και Β 

εξαµήνου) και 
2. το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ 

κατά µέσο όρο για τα τρία τελευταία έτη, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε 
105.000 ευρώ συνολικά στην τριετία. 

 
Ενώ όµως κάποιες οικογένειες κατά το χρόνο της πρώτης εφαρµογής του  

νόµου (2004) πληρούσαν την προϋπόθεση του οικογενειακού εισοδήµατος, σήµερα 
δεν την πληρούν.  

 Είναι φανερό ότι ο κύριος λόγος που οι οικογένειες αυτές δεν 
συµπεριλαµβάνονται πλέον στις διατάξεις του Νόµου είναι το γεγονός ότι αυτά τα 
χρόνια δεν έγινε καµία αναπροσαρµογή του ποσού των 35.000 ευρώ αντίστοιχη µε τις 
αυξήσεις που δόθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να φαίνεται ότι άλλαξε η κοινωνική 
θέση αυτών των οικογενειών, αφού ξαφνικά στερήθηκαν δικαίωµα µετεγγραφής για 
οικονοµικούς λόγους, ενώ στην πραγµατικότητα, όπως γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, η 
θέση τους όχι µόνο δε βελτιώθηκε, αλλά αντίθετα επιδεινώθηκε και επιδεινώνεται 
συνεχώς, παρά την όποια ευηµερία των αριθµών. 

Από την άλλη, οι θέσεις µετεγγραφής για οικονοµικούς λόγους (10% του 
συνόλου των θέσεων) σε διάφορα Πανεπιστηµιακά τµήµατα δεν καλύφθηκαν. 

Αυτό, το να µην καλύπτονται δηλαδή οι θέσεις, µοιάζει σαν τιµωρία προς 
τους πολίτες, τη στιγµή, µάλιστα, που ο ίδιος Νόµος δε δίνει τη δυνατότητα 
µετεγγραφής σε όλους τους δικαιούχους, σε περίπτωση που αυτοί είναι περισσότεροι 
από τις υπάρχουσες θέσεις, οπότε γίνεται επιλογή βάσει κριτηρίων.  

Ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο προκύπτει µαζί µε τη µη αναπροσαρµογή του 
ποσού των 35.000 ευρώ, είναι το όλο φορολογικό σύστηµα της χώρας µας, µέσα στο 



οποίο καλείται να εφαρµοστεί και ο Νόµος των µετεγγραφών, καθώς και οι 
κοινωνικές αδικίες που απορρέουν από αυτό. Αν και είναι κάτι που το αναγνωρίζουν 
όλοι, για άλλη µια φορά καλούµαστε να το αποδεχτούµε και να επωµιστούµε τις 
αρνητικές του συνέπειες εµείς, οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, που είµαστε ήδη οι µεγάλοι 
αδικηµένοι του συστήµατος αυτού. Ας αναλογιστούµε όλοι σε πόσους άλλους 
επαγγελµατίες δόθηκε ήδη η δυνατότητα να µετεγγράψουν τα παιδιά τους εφόσον 
εξετάστηκαν επιτυχώς στα µαθήµατα του Α΄ έτους, οι οποίοι, αν και είχαν εισόδηµα 
περισσότερο (ή ακόµα και πολύ περισσότερο) από τις 35.000 ευρώ, εντούτοις, µε 
βάση της φορολογική τους δήλωση συµπεριλήφθηκαν στις διατάξεις του Νόµου.  

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, είναι αναγκαία η αναδροµική ισχύς των µε 
οποιονδήποτε τρόπο ευνοϊκών ρυθµίσεων, ώστε να µη βρεθούν κάποιες οικογένειες 
και πάλι αδικηµένες.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί δίκαιο και αναγκαίο να προωθήσετε νοµοθετική 
ρύθµιση που να προβλέπει την αναπροσαρµογή του ορίου του οικογενειακού 
εισοδήµατος για µετεγγραφή, µε βάση τις κατ’ έτος χορηγούµενες αυξήσεις στους 
∆ηµόσιους Υπαλλήλους.  
 
 
 
 

 
 
 

 


