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ΘΕΜΑ: ΜετεγγραΦές Ακαδημαϊκσύ Έτσυς 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, στο άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 (Α'159) και στις με αριθ.
158978/21/27-09-2016
(Β'3135), 198843/21/22-11-2016 (Β' 3780) και 52596/21/27-3-2017
(Β'1241)
Υπουργικές ΑποΦάσεις, καλεί τους Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που
έχουν εγγραφεί:
είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου εκάστου σχολικού έτους,
Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ)Ομάδας Α' και Ομάδας

»

Β',

»

είτε μέσω της χρήσης 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),
~ είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις
από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ'
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
~ είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα ΑΕΙσε
ποσοστό θέσεων καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.
151/20049/Β6 (Β'272) ΥΑόπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
~ είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ'
υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β'272)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγΥραΦής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 5,7 και 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (Α'76), δηλώνοντας:
• είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράΦου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.
• είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα στοιχεία α και β της παραΥράΦου 8 του άρθρου 21 του ανωτέρω
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη
Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγΥραφεί.
• είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 2, της αριθ. 52596/21/27-03-2017 ΥΑ (Β'1241)
προκειμένου για τους φοιτητές με κυπριακή καταγωγή
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετενΥραφής υποβάλλονται από την Πέμmη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και
την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr. στην ειδική εΦαρμογή μετεγγραΦών.
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Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΤΗΣΠΑΡ.7 ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ21 ΤΟΥΝ. 4332/2015,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αίτηση για μετεγγραΦή, σύμφωνα μΕτην παρούσα Εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι Φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν ΕγγραφΕί σΕ Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ και
ΑΕΑ, μΕ τις ανωτέρω ΠΕριπτώσΕις Εισαγωγής. Το ποσοστό των μΕΤΕγγραφόμΕνων ισούται μΕ το 15%
του συνολικού αριθμού των Εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2017-2018, ανά Σχολή ή
Τμήμα, όπως αυτό ορίστηΚΕ στις ΟΙΚΕίΕςΣχολές ή Τμήματα, Εκτός από την ΠΕρίmωση που οι Σχολές ή τα
Τμήματα έχουν ΕισηγηθΕί μΕγαλύΤΕρΟτου ανωτέρω ποσοστό.
Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται

στην παρ, 1 του άρθρου 1 του Ν.

1897/1990 (Α' 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μεΤΕγγραΦής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την ΕπιμέλΕια
δηλώνΕΙ ως μόνιμη κατοικία του, ή σΕ IιEpimWOn που δΕν υπάρχΕΙ αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην
πλησιέστΕρη πόλη Εντός της ιδίας ΠΕριφέρΕιας, όπου λΕιτουργΕί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, και
β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμΕνη από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)ή Φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφΕρόμΕνΕς στο παράρτημα
της υπ' αριθμ. Φ,151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσΕις, όπως αυτή ΕκάστΟΤΕ
ΤρΟΠΟΠΟΙΕίται
ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωΡΕά οργάνου ή μυΕλού των οστών. Οι Φοιτητές
αυτοί έχουν δικαίωμα μετΕγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την ΕπιμέλΕια δηλώνΕΙ ως μόνιμη
κατοικία ή στην πόλη, που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, ή στην πλησιέστΕρη στην ανωτέρω πόλη
Εντός της ιδίας ΠΕριΦέΡΕιας, όπου λΕιτουργΕί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. Στην ΠΕρίmωση που δΕν υπάΡΧΕΙ
αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Εντός της ίδιας ΠΕριφέρΕιας, οι σχΕτικές αιτήσΕις για μΕΤΕγγραΦή υποβάλλονται
προς την Επιτροπή Κα!' ΕξαίΡΕση ΜΕΤΕγγραΦών, η οποία ΕξΕτάζΕΙότι συντρέχουν οι προϋποθέσΕις του
ΕδαΦίου β' του άρθρου 77 του Ν, 4386/2016 (ΦΕΚ83 Α').
Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίΕς έχουν δικαίωμα μετΕγγραφής στην ΠΕριφέρΕια που
ανήΚΕΙη πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την ΕπιμέλΕια δηλώνΕΙ ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς
τους παρέΧΕται ιατρική μέριμνα, σύμΦωνα μΕ βΕβαίωση δημοσίου ΝοσοκομΕίου.
γ) Οι Φοιτητές που Εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως ΈλληνΕς πολίΤΕς της Μουσουλμανικής ΜΕιονότητας της
Θράκης σΕ ποσοστό θέσΕων καθ' υπέρβαση του αριθμού Εισακτέων σύμφωνα μΕτα οριζόμΕνα στην αριθ, Φ.
151/20049/Β6/2007 (Β'272) γΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύΕΙ, για τους οποίους το ποσοστό των
μΕΤΕγγραφόμΕνωνανέΡΧΕταιστο 10% των Εισακτέων της ανωτέρω κατηγορίας για το ακαδημα'ίκό έτος 20172018.
δ) Οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής που Εισήχθησαν στα ημΕδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ σΕ ποσοστό καθ'
υπέρβαση του αριθμού των Εισακτέων, σύμφωνα μΕτα οριζόμΕνα στην υπ' αρ, Φ,151/20049/Β6/2007 (Β'272)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηΚΕ και ισχύΕΙ, για τους οποίους το ποσοστό των μετεγγραφόμΕνων
ισούται μΕτο 1% των Εισαχθέντων για το ακαδημα'ίκό έτος 2017-2018.
Οι μετΕγγραφές Επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των
Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών Εισαγωγής όπως αυτά αναΦέρονται στην αριθ. 89006/Ζ1/265-2017 (Β'1915) γΑ, ΔΕνΕίναι δυνατή η μΕΤΕγγραφήμΕταξύ Τμημάτων ή Σχολών που ΕδρΕύουν στην ίδια πόλη
ή στον ίδιο νομό, Εφόσον πρόΚΕιται για τους νομούς Απικής και ΘΕσσαλονίκης,
Δεν έχουν δικαίωμα μετεννραΦής:
α) Οι Φοιτητές, στους οποίους έχΕΙ ήδη χορηγηθΕί μετΕγγραφή ή μεταφορά θέσης Εισαγωγής πριν την
έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α'76) ή σύμφωνα μΕ τις διατάξΕις αυτού, Εφόσον αιτούνται ΕΚνέου
μετΕγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν ΕγγραφΕί μΕ μΕΤΕγγραφή ή μΕταφορά θέσης
Εισαγωγής.
Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχ/!εΙ με εξετάοεις πανελλαδικού εΠUΤέδOυΓενικού ΛυκεΙου(ΓΕΛ) ή EπαγγελμαrιKOύ
ημερήσιου ή εσπερινού ΛυκεΙου (ΕΠΜ) Ομάδας Α' και Ομάδας Β' Μαίου -/ουνΙου εKάσroυ σχολικού έτους, εΙτε μέσω
της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσΒασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφoρεrιKό από

αυτό, στο οπσίο τους χορηγήi1ηκε κατά τα προηγούμενα

ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή,

δύνανται να αιτηΟσύν μετεγΥραφή.
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β) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται
για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι Φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική
ιδιότητα διακόπτεται προοωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε
αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙμε τις κάτωθι κατηγορίες:
(ί) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ίί) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

(ίίl) γπότροφοι 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.
(ίν) γπότΡΟΦΟΙΟμογενείς.
(ν) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.
2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΚΑΙΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραΦής τους, από τη Πέμπτη 5
Οκτωβρίου 2017 έως και τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του γπουργείου Παιδείας,
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr
στην
ειδική
εφαρμογή
μετεγγραΦών
(https://transfer.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 της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 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 της Σχολής/Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο
αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή
περισσότερα από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσης κριτήρια, για τα οποία δύνανται να
μοριοδοτηθεί και τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ, όπου επιθυμεί να
μετεγγραΦεί. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί να μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016
δηλώνει επιπλέον τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής ΑσΦάλισης (ΑΜΚΑ)και τον ατομικό του
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - εφόσον διαθέτει 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.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραΦής δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική
αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α'Ί5).
Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραΦής, ο
αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές
οδηγίες.
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Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα μετεγγραΦής χορηγείται στους αιτούντες κατά Φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που
συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεΦαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εΦόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της
οικογένειάς του, για το Φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)
β) Το κατά κεΦαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εΦόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της
οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος. (Μόρια 4)
γ) Το κατά κεΦαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εΦόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της
οικογένειάς του, για το Φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εwέα
χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεΦαλήν εισόδημα μεΥαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών
πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα

του ΠληροΦοριακού Συστήματος υποβολής

αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία
σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που
να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν,

ο αιτών δεν λαμβάνει

κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού

κριτηρίου.
Η μοριοδότηση των περιmώσεων α' έως και γ' γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κα!' αυτήν
υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εΦόσον υΦίσταται και του κατά
κεΦαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη Φορολογική
δήλωση του φορολογικού έτους 2016. Η φορολΟΥική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει
υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεΥγραΦής.
δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)
ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)
στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)
ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)
η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)
θ) Ο δικαιούχος έχει αδελΦό ή αδελΦή, Φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εΦόσον δεν είναι
ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαΦορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο
δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις
πανελλαδικές εξετάσεις. (Μόριο 1) Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός
αδελΦούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που
συμπίπτει η ιδιότητα του αδελΦού/αδελΦής Φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου
αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά. Στις ως άνω περιπτώσεις,
μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελΦού,
προτεραιότητα για τη μετεγγραΦή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
ι) Ο δικαιούχος μετεγγραΦής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω,
πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)ή έχουν παθήσεις που αναΦέρονται στο
παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (l) μόριο,
ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα
Α.Ε.Ι.των αιτούντων, κατά Φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε πεΡίmωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα
από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
μετεγγραΦή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήΦθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα
από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
•
Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεwήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα Κ.Ο.Κ.
αδέλΦια).
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2016,
του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην πεΡίmωση που οι γονείς του αιτούντος
μετεγγραΦή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού

εισοδήματος

την

υπολογίζεται το

εισόδημα - όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω - και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση

φοιτητή

αιτούντος μετεγγραΦή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε
υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού.
•

Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραΦή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στην

Φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της
δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η
σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.
•

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 Φορολογική δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά
κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος και
των γονέων του/συζύγου.
•
Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαΦορετική κλίμακα,
όπως οι απόΦοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή
σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για ΣχολήΙΤμήμα
με ειδικό μάθημα/μαθήματα.
•
Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους
Δήμους κατά την έwοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Απικής
και Θεσσαλονίκης] το κάθε ένα εκ των οποίων νΟΕίται ως μία πόλη.
Δ, ΚΑΤΑΡΤιΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤιΚΩΝ

"
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των
αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραΦής κατά Φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα
ανωτέρω μοριοδοτούμενα κριτήρια του ΚεΦαλαίου Γ' της παρούσης. Οι αιτούντες μετεγγραΦή
ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το αποτέλεσμα της αίτησή στους.
" Ο γπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόΦασή του κυρώνει τον πίνακα με την
επιΦύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να
προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙυποδοχής. Η ανωτέρω απόΦαση κύρωσης του πίνακα ανά
Σχολή ή Τμήμα, κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής, οι οποίες ανακοινώνουν τις
ημερομηνίες εντός των οποίων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του κεΦαλαίου Ε' της παρούσης.
"
Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών,
ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραΦής του. Σε περίπτωση
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αποδοχής της μετεγγραΦής του ο αιτών αιτείται τη διαγραΦή του από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης και την
ολοκλήρωση της εγγραΦής του στο Τμήμα υποδοχής.
οι' Οι μετεγγραΦόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.
4115/2013 (Α' 24).
Ε, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι δικαιούμενοι μετεγγραΦής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει
αίτηση μετεγγραΦής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύmει η συνδρομή των
κριτηρίων του κεΦαλαίου Γ' της παρούσης εγκυκλίου, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραΦής.
2. Βεβαίωση εγγραΦής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίτιτωση που ο αιτών
μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
5. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου
67 του Ν. 4316/2014).
6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελΦού ή αδελΦής, που είναι Φοιτητής/ φοιτήτρια
προπτυχιακού κύκλου σπουδών:
α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελΦός/η αδελΦή είναι, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, Φοιτητής του προmυχιακού κύκλου σπουδών και
β) Υπεύθυνη δήλωση του αδελφού/της αδελΦής, που είναι Φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος
mυχίου, μεταmυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραΦής από αρμόδια αρχή.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
7. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στην περίmωση που ο
αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος
στις πανελλαδικές εξετάσεις.
8. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)στην περίmωση
που ο αιτών μοριοδοτείται λόΥω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελΦών ή συζύγων.
Επισημαίνεται ότι στις περιmώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ' αόριστον ποσοστό αναπηρίας,
από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της ΠεριΦέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής
ΑσΦάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής
Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία Φέρει σΦραγίδα συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή
Κλινικήςτου Ε.Σ.Υ.ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι
έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναΦέρονται στο παράρτημα της
με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β') Κ.Υ.Α,όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω
γνωμάτευση δέον όπως αναΦέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας:
α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει
ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (ΑΊ20), στην περίmωση που ο αιτών
δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,
β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια
12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας ή πάσχει από τις ασθένειες της ΚΥΑ
(ΦΕΚΒ'358):

6

ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑαπό το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και
άνωι
β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια
ή
β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύmει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο
Φοιτητή ιατρική μέριμνα.
13. Στην περίmωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάοχει από κάποια από τις αναφερόμενες,
παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β' 358) Κ.ν.Απαθήσεις
α) Πιστοποιητικό της Εmαμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω κνΑ β1)
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια
ή
β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύmει η πόλη, στην οποία του παρέχεται
ιατρική μέριμνα
14.Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:
α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ),
β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

στο

ΣΤ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣΦΟΙΤΗΤΩΝ κνΠΡIΑΚΗΣΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν στα ημεδαπά ΑΕΙκαι ΑΕΑ, σε ποσοστό καθ'
υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β'272) ν.Α.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαιούνται μετεγγραΦής εΦόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) έχουν αδελΦό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
μετεγγραΦής σε προπτυχιακό ή μεταmυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ,
β) έχουν αδελΦό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.
Το ποσοστό των μετεγγραφομένων είναι ίσο με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων,
στις
ειδικές κατηγορίες, με τις οποίες εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ,
κατά το ακαδημα'ίκό έτος 2017-2018.
Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραΦής πραγματοποιείται κατά Φθίνουσα σειρά του συνόλου των
μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της με αρ. 52596/21/27-03-2017 (ΦΕΚ
1241 Β') ν.Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση μετεγγραΦή χορηγείται στον αιτούντα,
που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.
Οι δικαιούχοι μετεγγραΦής φοιτητές στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ κυπριακής καταγωγής, καλούνται από τις
Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραΦής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων των στοιχείων δ), ε), στ), η) και θ) της παρ. 7 του άρθρου 21 του
Ν. 4332/2015 (Α'76) και του άρθρου 2 της με αρ. 52596/21/27-3-2017 ν.Α (ΦΕΚ1241 Β'), για τα οποία έχουν
μοριοδοτηθεί:
1.Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραΦής.
2:Εγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα
του δικαιούχου μετεγγραΦή Φοιτητή κυπριακής καταγωγής.
3. Βεβαίωση εγγραΦής στο Τμήμα προέλευσης.
4.ΠρόσΦατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο Φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή
τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο Φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορΦανός από
τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
6. Πιστοποιητικό από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω
αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελΦών ή συζύγων.
7. Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει
ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναΦέρονται στο παράρτημα
της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β'358) Κ.ν.Α,όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό
δέον όπως αναΦέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω κνΑ.
8. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελΦός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι,
7
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κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραΦής, φοιτητής του προmυχιακού ή μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελΦού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει
μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.
Ζ. ΑΙΤΗΣΕΙΣΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραΦών
ακαδημα"ίκού έτους 2017-2018 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οιενδιαΦερόμενοι όλων
των κατηγοριών δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση - αίτηση θεραπείας.
Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη
διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'). Ειδικά για τις
περιmώσεις ισοβαθμίας σε αριθμό μορίων μετεγγραΦής που ισούνται ή υπερβαίνουν την ανώτατη μοριοδότηση
που μπορεί να λάβει υποψήΦιος με βάση το κατά κεΦαλήν εισόδημα (5 μόρια και άνω), η ανωτέρω Επιτροπή
μπορεί, μετά την κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραΦή, να λαμβάνει απόΦαση για τη μη εφαρμογή του
κριτηρίου των μορίων εισαγωγής.
Η. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣΦΟΙΤΗΤΩΝΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Οι Φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας έχουν δικαίωμα

μετεννραΦής

σε

Τμήμα αντίστοιχο ή συναΦές με το τμήμα εισαγωγής τους το οποίο εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί το κατάστημα
κράτησής τους. Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυμούν να μετεγγραΦούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση
με συστημένη επιστολή από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, στην οποία
δηλώνουν ένα (1) Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχο με το Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΙή ΑΕΑ,όπου
εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στο νομό όπου εδρεύει και το κατάστημα κράτησης, στο οποίο κρατούνται. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών στο νομό, στον οποίο κρατούνται, οι αιτούντες
δηλώνουν έως (2) δύο Τμήματα/ Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συναΦή με το Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών
εισαγωγής τους.
Οι μετεγγραΦές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμήματα/Προγράμματα

Σπουδών πραγματοποιούνται

με

απόΦαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραΦής σε συναΦή
Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική απόφαση μετεγγραΦής εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ,η οποία
και γνωμοδοτεί ως προς τη συνάφεια.
Θ. χΟΡΗΓΗΣΗΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Στην περίmωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιmώσεις για
χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραΦής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα)
στην Επιτροπή κατ εξαίρεση μετεγγραΦών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της αριθ.
161107/21/13-10-15 ΥΑ.
Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις Φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ εξαίρεση
μετεγγραΦή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων
Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ,εΦόσον
συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από τη
Δευτέρα
2 Οκτωβρίου
2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου
2017 και απευθύνεται στην
Επιτροπή κατ Εξα[ρεση ΜετενΥραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 A'j. Αίτηση για
χορήγηση κατ εξαίρεση μετεγγραΦής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εΦόσον
ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Σημειώνεται ότι η απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης
μετεγγραΦής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
8
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στην Επιτροπή των κατ' εξαίρεση μετεγγραΦών. Στην αίτηση 'που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
επισυνάmονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιmώσεις, για τις
οποίες ο Φοιτητής αιτείται μετεγγραΦή κατ εξαίρεση. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραΦής που ορίζονται
στην παράγραΦο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για τη χορήγηση κατ εξαίρεση
ιετεγγραΦής. Η Επιτροπή αποΦασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται
ο αιτών, εάν αυτοί συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του
αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Η θετική απόφαση της Επιτροπής για τη
μετεγγραΦή κατ εξαίρεση και αντίγραφο του Φακέλου διαβιβάζονται στο Τμήμα, στο οποίο έχει αιτηθεί ο
δικαιούχος μετεγγραΦή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ εξαίρεση μετεγγραΦής να
προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραΦής του από το Τμήμα προέλευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛον

Εσωτερική Διανομή:
1)
2}
3}
4)

Γραφείσ Υπουργού
ΓραΦε[ο Αναπλ. Γενικού Γραμματέα
Γενικη Διεύθυνση Ανώτατης Εισταίδευοης
ΓενικήΔιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
S} Διεύθυνση Οργανωτικης και Ακαδημαϊκής Αvαmuξης - Τμήμα Δ'
6} Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης
7) Τμήμα ΨηΦιακού Σχεδιασμού και Αvάmuξης ΕΦαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
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Αριθ. πρωτ/λου

αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ
Κατ Εξαίρεση ΜετεγγραΦής
(Ν.4332/2015

.Α. ΦcψΝς

n(!U

άρθρο

21 παρ. 9 ΦΕΚ 76/Τ.Α'/Ο9.07.15)

απευθύνεται...
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤιΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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2.Πόλη / ΤΚ:

3.ΤηλέΦωνο σταθερό:
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S.E-mail :'

Ι.Κωδ.Τμήμ. Φοίτησης:'

2.Τμήμα Φοίτηοης :

3.Κωδ.Τμήμ. ΜετεΥγραΦής:'
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(συνέχεια στην πΙσω σελίδα)

•. Στοιχεία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά
Ο/Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΙΑ

-/i;' Μνα': KcΠ
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Ο/Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ

