
Απόφαση ΓΣ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (συν. 12/1/2018) σχετικά με τις μετεγγραφές 

Η Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (συν. 12/1/2018), αφού μελέτησε το θέμα των 

μετεγγραφών του έτους 2017-18 εισηγήθηκε σχετικά προς τη ΓΣ της Σχολής (συν.29/1/2018), η 

οποία αποφάσισε τα ακόλουθα. 

Με την ΣτΕ Ολ 1251/2015 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας δέχθηκε  ότι, 

χάριν προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας και σεβασμού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ, 

το άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη κατά τη θέσπιση των διατάξεων περί 

μετεγγραφών: α) να προβλέπει ανώτατο όριο για τις καθ’ έκαστο ακαδημαϊκό έτος επιτρεπόμενες 

μετεγγραφές, το οποίο ευλόγως δεν δύναται να υπερβαίνει – συνολικά για τα εξάμηνα σπουδών – 

ποσοστό 10% επί των κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος εισαγομένων σε κάθε σχολή ή τμήμα 

υποδοχής και β) να καθιστά τα όργανα των σχολών και των τμημάτων υποδοχής αποφασιστικώς 

αρμόδια για να εκτιμούν, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση και χωρίς υποχρέωση εξαντλήσεως του 

ως άνω ορίου, αν και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητές τους τη διενέργεια 

μετεγγραφών κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος και, ακολούθως, να αποφασίζουν επί των 

σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων συνεκτιμώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις 

σπουδές του. 

Με βάση το πλαίσιο που έθεσε το ΣτΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του τρέχοντος 

ακαδημαϊκού έτους 2017-18, η απόφαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ εξειδικεύεται στα 

ακόλουθα σημεία.  

1. Το ποσοστό μετεγγραφών που έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση των δυνατοτήτων της 

Σχολής και την τεκμηρίωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών που μπορεί να εκπαιδευτεί στη 

Σχολή, είναι 15%, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Παρά το γεγονός ότι οι συμπληρωματικοί πίνακες μετεγγραφόμενων του Υπουργείου 

Παιδείας ανεβάζουν το ποσοστό αυτό σε 25%, η Σχολή αποφασίζει να εγγράψει το σύνολο 

των φοιτητών που περιέχονται στους πίνακες. 

3. Παράλληλα η Σχολή δηλώνει ότι ήδη οι δυνατότητές της για μετεγγραφές κατά το 

συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος έχουν υπερκαλυφθεί σε βαθμό που να δημιουργούνται 

προβλήματα, επειδή η αύξηση  του αριθμού φοιτητών συνοδεύεται και με συνεχείς 

μειώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και τον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια 

η Σχολή δεν θα εγγράψει κανέναν άλλον φοιτητή που τυχόν καταθέσει αίτηση κατά το 

υπόψη ακαδημαϊκό έτος. 

4. Για τα επόμενα έτη η Σχολή δηλώνει την αποφασιστικότητά της να κινηθεί στο πλαίσιο που 

έθεσε το ΣτΕ με την ως άνω απόφασή του, χάριν προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας και 

σεβασμού της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και γενικότερα των συνταγματικών 

επιταγών. 


