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ΘΕΜΑ:  Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ.  έτους 2017-2018. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και  Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν . 4332/2015 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  άρθρο 17 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υπ΄ 

αριθ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 862/12-3-2018) Υ.Α. καλεί τα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των 

A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που σπουδάζουν  σε διαφορετική Περιφερειακή 

Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν 

μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και 

 έχουν εγγραφεί: 

 είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), 

ημερήσιου ή εσπερινού 

 είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων 

κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της 

τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές 

δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην  περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76),   

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 έως την 

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην  ειδική εφαρμογή μετεγγραφών 

https://transfer3.it.minedu.gov.gr 

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές/Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ή Προγράμματα 

Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών/Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ή Προγραμμάτων Σπουδών, από 

Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., σύμφωνα με την αρ. 89006/Ζ1/01-

06-2017 (Β΄1915) Υ.Α. Ειδικότερα για αιτήσεις μετεγγραφής σε Τμήματα των συγχωνευθέντων στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά), ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

--- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Μαρούσι, 13-03-2018 
Αρ. Πρωτ.: 41999/Ζ1 

Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 151.80 – Μαρούσι 
e-mail : foitmer@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες   :  
στα τηλέφωνα : 210 344-2754,-2404,-3229,-2354,                           
                                210 344-2448,-3081,-3469,-2876 
 

ΠΡΟΣ : Τα Πανεπιστήμια, τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και  
τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 
της χώρας 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:foitmer@minedu.gov.gr
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Α. ΔΙΚΑΙ ΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ   

1. Αίτηση για μετεγγραφή δύνανται να υποβάλουν τα  αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., 

που σπουδάζουν  σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή 

Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας   και 

εφόσον το  κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών 

της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2016), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο 

το ποσό των δωδεκάμισι  χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος των γονέων του. 

     Ειδικότερα: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄(για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ) 

α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή 

Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, 

θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθόλη 

τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της δυνατότητας 

αιτήσεως  μετεγγραφής. 

β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο 

φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της 

μόνιμης κατοικίας των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου 

Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, 

στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής. 

γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αντιστοιχιών, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν 

από κοινού σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής 

για αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄(για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ) 

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του 

οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα 

ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Το οικονομικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος έως 

5.000 ευρώ, καθορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 862/12-3-2018) Υ.Α. 

Ειδικότερα,  

 Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της 

οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές:  α) μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού, σύμφωνα με 

την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

i. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους 

μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, 

ii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, 

iii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 
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        β) εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, που αφορά το 

εισόδημα έως 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Ήτοι έχουν δύο δυνατότητες και μπορούν να επιλέξουν στο 

Πληροφοριακό Σύστημα των αιτήσεων είτε την Περίπτωση Α΄ είτε την Περίπτωση Β΄. 

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι μετεγγραφές  φοιτητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αντιστοιχία Τμημάτων του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄ 38).             

Τέλος, διευκρινίζεται ότι φοιτητές που έλαβαν μετεγγραφή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και 

ολοκλήρωσαν τη μετεγγραφή τους ή που υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία,  δικαιούνται να αιτηθούν μετεγγραφής και με τις παρούσες διατάξεις. 

 

2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:  
α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για 

τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται 

μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει  να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των 

προβλεπόμενων ετών φοίτησης. 

β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της 

φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε 

λόγους ανωτέρας βίας.  

γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου 

μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή. Εξαιρούνται οι φοιτητές που 

έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:  

i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.  

    (ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.  

   (iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών 

των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε 

συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες 

Σχολές.  

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.  

(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 

2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

3. Περαιτέρω διευκρινίζ εται ότι νοούντ αι ως:  
α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού 

έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος 

την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το 

εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω– του γονέα στον οποίο υπάγεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο 

φοιτητής, λόγω ατομικού εισοδήματος, δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του 

οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως 

εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή ατομικής δήλωσης. 

β) Μέλη της οικογένειας: Ο φοιτητής που αιτείται την μετεγγραφή  και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική 

δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε 
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περίπτωση που ο φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και 

τα τέκνα που αυτός έχει δηλώσει.  

γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος 

(υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη δήλωση.   

δ) Τόπος σπουδών: Η Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης. 

ε) Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων:  Η Περιφερειακή Ενότητα  στην οποία οι γονείς  διαμένουν μόνιμα ή έχουν 

πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιφέρεια της Αττικής όλες οι Περιφερειακές Ενότητες 

που ανήκουν σε αυτήν νοούνται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες 

Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας 

 
 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙ Τ ΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους, από  την Τετάρτη 14 

Μαρτίου 2018 έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών 

https://transfer3.it.minedu.gov.gr.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα 

χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη 

Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα) του 

Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό 

υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίο, σε περίπτωση που δεν  έχουν στη διάθεσή τους, 

δύνανται να  αναζητήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο 

αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και το 

αντίστοιχο Τμήμα, όπου επιθυμεί  να μετεγγραφεί. Επιπλέον,  δ ηλώνει  τον ατομικό του Αριθμό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 

καθώς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. 

Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και 

πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω 

στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί. 

Στη συνέχεια ο κάθε χρήστης επιλέγει την ενέργεια στην οποία θέλει να προβεί: 

α) Αίτηση μετεγγραφής 

Ο χρήστης για να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα, συμπληρώνει τον ΑΦΜ, τον 

ΑΜΚΑ, το Τμήμα φοίτησης και το εξάμηνο σπουδών του αδελφού φοιτητή του οποίου επικαλείται την 

ιδιότητα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην Περίπτωση Α΄ και Β΄ του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας εγκυκλίου. Αν 

έχει περισσότερους αδελφούς/ες, επιλέγει έναν εξ αυτών. Την ίδια ακριβώς διαδικασία οφείλει να 

ακολουθήσει και ο αδελφός φοιτητής σε περίπτωση από κοινού μετεγγραφής. 

 

β) Αποποίηση μετεγγραφής από τον φοιτητή, προκειμένου να μετεγγραφεί ο αδελφός του 

Στην περίπτωση της αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986 (Α΄75), ότι δεν θα αιτηθεί μετεγγραφή από το τρέχον Τμήμα φοίτησης με την παρούσα 

διαδικασία ή με οποιαδήποτε άλλη, καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, προκειμένου ο άλλος 

χρήστης/αδελφός του να διεκδικήσει τη μετεγγραφή του σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας 

σπουδών του ιδίου ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη 

κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. 

 

http://www.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΚΨ4653ΠΣ-2Τ2



5  

         Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί που περιγράφονται στις περιπτ. γ και ε  του Κεφαλαίου Α΄  της παρούσης, 
αφορούν μόνο τους  φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα και όχι 
τους αδελφούς αυτών που υποβάλουν  υπεύθυνη δήλωση περί μη επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα 
αντίστοιχο  του Τμήματος  φοίτησής τους. 
            Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν  την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με  τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75). 

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, 

ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία  της Σχολής/Τμήματος , που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές 

οδηγίες. 

 

 Γ.  ΚΑΤ ΑΡΤΙ ΣΗ Τ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙ ΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤ Ι ΚΩΝ  

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις/ αρνητικές 

δηλώσεις των αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου. 

 Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των 

αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής. 

 Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του 

ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν 

προκειμένου να ελεγχθούν από τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.  

 Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα 

κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του 

ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία  της Σχολής/ Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας 

όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.  

 Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά 

από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα 

υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα 

προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.  

 Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τα οποία  συνιστούν προϋπόθεση για τη 

χορήγηση της μετεγγραφής, δεν αποδειχθούν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του 

Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή 

την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής. 

 Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 

4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.  

Δ. ΑΠΑΙΤ ΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤ Ι ΚΑ  
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από  τις Σχολές/Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση 

μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των 

δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη  ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη 

την εκτυπωμένη  δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη 

την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια 

αρχή. 

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.  

ΑΔΑ: ΩΓΚΨ4653ΠΣ-2Τ2



6  

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).  

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή 

και από τους δύο γονείς.   

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, 

ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. 

Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής  είναι ο ίδιος διαζευγμένος. 

 8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o 

ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος 

εξωτερικού. 

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο 

(2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και  β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που 

είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα. 

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2016), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για 

την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.  

12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας. 

 

 
 
                                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

                                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
 
 
 

 
 

 
 Εσωτερική Διανομή:  

1)    Γραφείο κ.Υπουργού 
2) Γραφείο  κ. Γενικού Γραμματέα 
3) Γενική Διεύθυνση  Ανώτατης Εκπαίδευσης 
4) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
5) Διεύθυνση  Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής  Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 
6) Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
7) Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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