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ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΗΣ 23Ης-24Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  (ΦΕΚ 4053/06 

Τεύχος B’.11.2019) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Τις τελευταίες ημέρες μετά την λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων και εν όψει της 

συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση από τους υποψηφίους, έχουμε γίνει αποδέκτες 10δων 

τηλεφωνημάτων και e-mail  από γονείς, καθηγητές και μαθητές με μοναδικό 

αντικείμενο μία μόνο  ερώτηση: 

 Κατά την υποβολή αιτήματος μετεγγραφής βεβαιωμένου πυρόπληκτου με βάση 

τα όσα ισχύουν από την  απόφαση  της Ελληνικής Κυβέρνησης για την 

παραχώρηση δικαιώματος μετεγγραφής στην συγκεκριμένη κατηγορία 

υποψηφίων (ΦΕΚ 4053/06 Τεύχος B’.11.2019) που φέρει την υπογραφή του 

αρμοδίου Υφυπουργού κου Διγαλάκη, θα συνυπολογίζονται ή όχι εφεξής οι 

ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Παιδείας περί μετεγγραφών; 

Ειδικότερα, ισχύει το όριο της διαφοράς των 2750 μορίων βάσης σχολής για την 

μετεγγραφή δικαιούχου πυρόπληκτου της 23-24 Ιουλίου 2018 ή ως κατά 

παρέκκλιση απόφαση εφαρμόζεται ως έχει για τους δικαιούχους, αφού δεν 

επηρεάζεται ο αριθμός ή η σειρά εισακτέων από την εφαρμογή της και δεν 

ακολουθεί άλλες γενικές διατάξεις περί μετεγγραφών; 

Τσεμπέρης Χρήστος  
Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας  
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου 

 

Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 
Γραφείο Υπουργού 

Γαβριήλ Παναγιώτης  
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής  

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ: 6944380992 
e-mail:  
htsemperis@gmail.com 
DHMOS RAFINAS PIKERMIOY: 
gr.typoy.dhmoyrafinaspikermioy@gmail.com 

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο υφυπουργού Γ. 

Διγαλάκη 
 

2. Διεύθυνση Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης/ Τμήμα 
Μετεγγραφών ΑΕΙ 
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Επειδή οι απόψεις ποικίλουν, καμία δεν είναι επίσημη ή καταγεγραμμένη και με 

δεδομένο ότι απολύτως λογικά , καθώς η απόφαση περί δικαιώματος 

μετεγγραφών πυρόπληκτων δικαιούχων είναι κατά παρέκκλιση διάταξη – 

απόφαση για συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένους δικαιούχους και με 

συγκεκριμένο από το νόμο  χρόνο εφαρμογής , δεν αναφέρεται κάτι ρητά στις 

επιμέρους διατάξεις του νέου νόμου (άρθρα 72-78),  προκαλώντας  εύλογη 

σύγχυση για το τι τελικά εφαρμόζεται. 

 Παρακαλούμε  άμεσα για την απάντηση της υπηρεσίας σας για τα ισχύοντα, 

ώστε να ενημερωθούν άμεσα και με τον πιο υπεύθυνο τρόπο μαθητές , γονείς και 

καθηγητές για  να λάβουν την ανάλογη μέριμνα στην κατάρτιση του 

μηχανογραφικού δελτίου τους, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει το 

πρώτο 15νθημερο του  Ιουλίου. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία , εν αναμονή της απάντησής σας 

Τσεμπέρης Χρήστος  

Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας Δήμου  Ραφήνας Πικερμίου 

Γαβριήλ Παναγιώτης  

Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας Πικερμίου 

 


