Μεταγραφή μπορώ να πάρω;

Μεταγραφή μπορείτε να πάρετε, αλλά όχι και τόσο απλά. Εξαρτάται από τη σχολή στην
οποία περνάτε και φυσικά το πόσα άτομα θα κάνουν αίτηση για μεταγραφή. Συνήθως η κάθε
σχολή μπορεί να πάρει από 6% έως 8% σε άτομα από μεταγραφές. Πάντα επί του συνόλου
των φοιτητών που δέχεται κάθε χρόνο.
Υπάρχει και ένα επιπλέον ποσοστό του 3% για άτομα που παίρνουν μεταγραφή με συνοπτικές
διαδικασίες τα οποία όμως έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας.
Από εκεί και πέρα κάνετε μια αίτηση στη νέα σχολή που θελετε να πάτε καθώς και μία
δήλωση του Νόμου 105(ανάλογα με τη σχολή). Στη συνέχεια η "νέα" σας σχολή εξετάζει την
αίτηση σας και φυσικά τους λόγους για τους οποίους θελετε να κάνετε μεταγραφή. Το πιο
πιθανό είναι να σας ζητήσουν να περάσετε από μια μικρή συνέντευξη ή ακόμα και να σας
εξετάσουν γιατροί της σχολής που θέλετε(σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει και κάποια
ιατρική γνωμάτευση ασθένειας). Γενικά να ξέρετε ότι οι σχολές με μεγάλη ζήτηση δέχονται
πάρα πολλές αιτήσεις για μεταγραφή κάθε χρονιά και κατά συνέπεια δεν είναι και πολύ
εύκολο.
Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος για να κάνετε τη μεταγραφή σας, γρήγορα και χωρίς
προβλήματα. Είναι η αμοιβαία μεταγραφή. Βρίσκετε απλά κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια από
τη Θεσσαλονίκη(από τη σχολή σας εννοείται) που θέλει να κάνει μεταγραφεί στη Πάτρα και
ανταλλάσσετε ουσιαστικά τις θέσεις σας! Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
Από τη στιγμή που θα σας δεχτεί η νέα σας σχολή και κατά συνέπεια το νέο σας
πανεπιστήμιο, απλά κάνετε μια αίτηση ότι επιθυμείτε τη διαγραφή σας από την αρχική σας
σχολή και καθαρίσατε!
Πιο συγκεκριμένα:
Ποιοι Δικαιούνται Μετεγγραφή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: Χωρίς ποσοτικό περιορισμό
Δικαίωμα μεταγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισμό έχουν οι παρακάτω:
Ι. Πολύτεκνοι
ΙΙ. Παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας
ΙΙΙ. Αθλητές-μέλη Εθνικών ομάδων.
Αναλυτικότερα:
I. Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών ή πολύτεκνοι φοιτητές ή σπουδαστές του
εσωτερικού
Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά (παρ. 4 άρθρου 2 του ν.
1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ. Α΄).
Δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα
φοιτητή ή σπουδαστή, που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Βεβαίωση πολυτεκνίας, που χορηγείται από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 22 Τ.Κ. 105.53 Αθήνα, Τηλέφωνα: 32.32.513 & 32.43.408)
δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε.
Δ.Ε.Η. κ.λ.π. ) από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
II. Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης εμμίσθων ή
αμίσθων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών ή στρατιωτικών)
Εάν εισαχθούν σε Α.Ε.Ι. ή σε Τ.Ε.Ι. της χώρας με τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις,
μετεγγράφονται με αίτησή τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας
τους (ν. 1897/90 Φ.Ε.Κ. 120/τ.Α /1990).
Δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα
φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π. ) από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
III. Αθλητές-μέλη Εθνικών ομάδων, που είναι φοιτητές Τμημάτων ή Σχολών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα ή

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα
φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Βεβαίωση της αναγνωρισμένης από το ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/τ.Α/99) αντίστοιχης
αθλητικής ομοσπονδίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο φοιτητής - αθλητής είναι μέλος της
Εθνικής ομάδας και επιπλέον να αιτιολογούνται οι ειδικότεροι λόγοι μετεγγραφής. Ως τέτοιοι
λόγοι θεωρούνται ιδίως εκείνοι, που αφορούν την αθλητική δραστηριότητα του φοιτητήαθλητή.
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες από 1
έως 15 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του στο Τμήμα, που ζητά την μετεγγραφή του.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Με ποσοτικό περιορισμό
(Για λόγους υγείας, αναπηρίας, οικονομικούς, κοινωνικούς, Οικογενειακούς κ.λ.π.)
Το ποσοστό καθορίζεται από το Τμήμα υποδοχής και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6%
και μεγαλύτερο του 8% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο
ζητείται η μετεγγραφή στο τμήμα αυτό (άρθρο 3 του ν. 1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ.Α και παρ.
3α του άρθρου 2 της αριθ. Β3/2274/1987 Φ.Ε.Κ. 346/1987 Υπουργικής απόφασης, όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1865/89 Φ.Ε.Κ. 210/1989 τ.Α και συμπληρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ.Α)
ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πρώτη προτεραιότητα για μετεγγραφή στην περίπτωση αυτή έχουν οι φοιτητές ή
σπουδαστές για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας και αναπηρίας και
ακολουθούν αυτοί για τους οποίους συντρέχουν λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί
κ.λ.π.
Η ανωτέρω σειρά δεν έχει απόλυτη έννοια, δηλαδή, τα τμήματα έχουν την ευχέρεια
αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων, λαμβάνοντας πρόνοια ώστε να μην αποκλείεται εκ των
προτέρων καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιουμένων.
I. Στους λόγους υγείας και αναπηρίας περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής περιπτώσεις:
Οι τυφλοί-κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασματικές νόσους (όπως
καρκινώματα), λευχαιμίες, κακοήθη λεμφώματα) καθώς επίσης και οι πάσχοντες από την
νόσο της μεσογειακής αναιμίας (όχι στίγμα), νεανικό διαβήτη, αιμορροφιλία, σκλήρυνση
κατά πλάκας, πρώιμη μυϊκή δυστροφία, κερατοειδόκωνος, αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω και ακόμη οι νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
II. Στους οικονομικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς λόγους περιλαμβάνονται
ιδίως οι εξής περιπτώσεις:
Φοιτητής ή σπουδαστής που προέρχεται από οικογένεια με τρία παιδιά, ορφανά από πατέρα
ή μητέρα, αδελφοί φοιτητές ή σπουδαστές, φοιτητές ή σπουδαστές - γονείς ανήλικου παιδιού,
σύζυγοι φοιτητές ή σπουδαστές, φοιτητές ή σπουδαστές με ανάπηρους αδελφούς (ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω), φοιτητές ή σπουδαστές που οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους
γονείς τους, ως ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή προς αυτούς εξομοιούμενος,
συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή εφόσον η αναπηρία του προήλθε
από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και διατεταγμένη υπηρεσία, φοιτητές ή
σπουδαστές που οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους τελούν ως αξιωματικοί σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος ή σε πολεμική
διαθεσιμότητα, φοιτητές ή σπουδαστές των οποίων ένας από τους γονείς τους είναι ανάπηρος
ή θύμα εθνικής αντίστασης και παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή.
Η αρμοδιότητα αξιολόγησης των διαφόρων περιπτώσεων μετεγγραφών, η ιεράρχησή τους
και η εισήγηση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. (προκειμένου για φοιτητές) ή το
Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. (προκειμένου για σπουδαστές) το οποίο τελικά αποφασίζει, ανήκει στο
τμήμα που ζητείται η μετεγγραφή και αποτελείται:
α1. (προκειμένου για μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.) από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού
Τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Α.Ε.Ι. που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. υποδοχής.
α2.(προκειμένου για μετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι.) από ένα μέλος Ε.Π. ιατρό Τμήματος
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς
αυτό Τ.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
υποδοχής.
β. Έναν εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποδοχής που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Σύλλογο.
γ. Ένα μέλος της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

υποδοχής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.
Δικαιολογητικά (Κοινά για τις παραπάνω κατηγορίες)
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον φοιτητή ή
σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που
ζητά την μετεγγραφή του και είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών, αν πρόκειται για φοιτητή ή σπουδαστή ενδιαμέσων
εξαμήνων σπουδών, ή βεβαίωση εγγραφής, εάν πρόκειται για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή
σπουδαστή, που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον πρέπει να αποδειχθεί η συγγενική
σχέση του υποψηφίου (π.χ. λόγω αδελφού φοιτητή ή σπουδαστή). Το πιστοποιητικό αυτό
εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής ή σπουδαστής
καθώς επίσης και βεβαίωση του οικείου Τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ή
σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση
δημόσιας αρχής, εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, για το ετήσιο εισόδημα της
οικογενείας του ενδιαφερομένου.
5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής
Ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
6. Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων πολυτέκνων, βεβαίωση της Ανωτάτης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 22 Τ.Κ. 105.53 Αθήνα
Τηλέφωνα: 32.32.513 & 32.43.408)
7. Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή για λόγους υγείας υποχρεούνται να υποβάλουν ιατρική
γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ύστερα από εισαγωγή τους
σε αυτό. Η γνωμάτευση μετά την υποβολή της εξετάζεται από τριμελή υγειονομική επιτροπή
που συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποδοχής με απόφαση του οικείου Πρύτανη Α.Ε.Ι. ή
Προέδρου Τ.Ε.Ι. για κάθε ακαδημαϊκό έτος
Το όλο έργο της Επιτροπής συντονίζει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Α.Ε.Ι. ή
ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι. υποδοχής (προκειμένου για
μετεγγραφές φοιτητών) ή ένας από τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. υποδοχής (προκειμένου
για μετεγγραφές σπουδαστών).
Η επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμψει
υποψηφίους για περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση εκ μέρους του Ιδρύματος σε
Πανεπιστημιακό ή Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Εφόσον το σχετικό αίτημα για περαιτέρω εξέταση σε Πανεπιστημιακό ή Κρατικό
Νοσηλευτικό Ίδρυμα υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της Επιτροπής η παραπομπή είναι
υποχρεωτική.
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έλληνες υπήκοοι που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύστερα από συμμετοχής τους
στις Γενικές Εξετάσεις, μπορούν να ζητούν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα Ελληνικών
Πανεπιστημίων σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις περί μετεγγραφών εσωτερικού.
Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται
μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία ΜΟΝΟ στο αντίστοιχο Τμήμα υποδοχής
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο ζητείται η μετεγγραφή και το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την
διενέργεια των μετεγγραφών.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη από το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
όπως επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας ή
σε άλλη αναρμόδια υπηρεσία.
3. Η αίτηση για μετεγγραφή υποβάλλεται από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. Στα αντίστοιχα Τμήματα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2. Στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ερμού 15, 10185 Αθήνα, 1ος όροφος,
101 γραφείο, κάθε εργάσιμη ημέρα από 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. Τηλέφωνα: 32.30.861-4,
32.54.221, 32.52.001).
3. ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι.: Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, 5ος όροφος, 514 γραφείο Τηλέφωνο: 32.28.011)
κάθε εργάσιμη ημέρα από 12 μεσημβρινή έως 14.00 μ.μ.
4. ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.: Στο Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, 4ος όροφος, 412 γραφείο, Τηλέφωνο:

32.28.151) κάθε εργάσιμη ημέρα από 12 μεσημβρινή έως 14.00 μ.μ.
Και μερικά-μεταγραφικά-στοιχεία ακόμα:
Αφού συμπληρώσετε όλα τα αναγκαία έντυπα και τα καταθέσετε στη σχολή που θέλετε να
πάτε, ρωτήστε πόσοι φοιτητές έχουν κάνει μέχρι τώρα αίτηση και πόσους μπορεί να πάρει η
σχολή στην οποία θέλετε να πάτε. Αν σας πουν π.χ ότι κατά 80% θα πάρετε τη πολυπόθητη
μεταγραφή, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε
μαθήματα στη νέα πόλη που κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξετε.
Τα αποτελέσματα της μεταγραφής σας, θα αργήσουν να βγουν, αλλά εφόσον είστε σίγουροι
για τη θετική έκβαση, καλό είναι να παρακολουθείτε κανονικά τα μαθήματα στη νέα σας
σχολή ακόμα και αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα. Τα μαθήματα διαφέρουν από σχολή σε σχολή,
διαφέρουν οι καθηγητές, ο τρόπος διδασκαλίας, τα βιβλία, οι απαιτήσεις και γενικά αλλάζουν
πολλά από σχολή σε σχολή. Αυτό για να μη βρεθείτε μπροστά στο δυσάρεστο φαινόμενο να
χάσετε τα αυγά και τα πασχάλια στις εξετάσεις.
Αν δε κάνετε αμέσως αίτηση για μεταγραφή, αλλά π.χ αποφασίσετε στο 2 έτος, και π.χ έχετε
περάσει συνολικά 10 μαθήματα, πρέπει να ρωτήσετε στη νέα σας σχολή, αν θα σας
αναγνωρίσουν αυτά τα μαθήματα ή αν θα πρέπει να τα ξαναδώσετε. Το να τα ξαναδώσετε
ουσιαστικά σημαίνει ότι χάσατε τουλάχιστον 2 εξάμηνα.
Συνηθίσαμε να λέμε ότι η γραφειοκρατία δεν έχει τέλος σε αυτή τη χώρα και πολλές φορές(αν
όχι τις περισσότερες…) το ίδιο ισχύει και στα πανεπιστήμια. Για αυτό το λόγο η μεταγραφή
σας μπορεί να καθυστερήσει πολύ. Σε μερικές περιπτώσεις πάρα πολύ ... Τόσο ώστε να μη
προλάβετε να γραφτείτε όταν έρθει η εξεταστική. Για αυτό το λόγο, το καλύτερο που έχετε να
κάνετε είναι τη πρώτη μέρα που θα πάτε στη "νέα" σχολή σας, να βρείτε όλους τους
καθηγητές και να τους ενημερώσετε για τη πρόθεση σας για τη μεταγραφή. Ζητήστε τους, αν
θα σας δεχτούν στις εξετάσεις, χωρίς ακόμα να έχετε γραφτεί στη σχολή.
Αυτό σημαίνει ότι θα δώσετε κανονικά εξετάσεις και θα σας μετράνε κανονικά τους βαθμούς
σας, (διαγωνίσματα, τεστ, εργαστήρια, προόδους) και όταν γραφτείτε θα αναλάβουν οι
καθηγητές να ενημερώσουν τη γραμματεία της σχολής σας ότι έχετε περάσει τα μαθήματα
τους.
Μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά δεν είναι! Είναι εντελώς απλό και όλοι οι
καθηγητές(εκτός εξαιρετικά σπάνιων περιπτώσεων) θα δεχτούν αυτή τη πρόταση σας.

