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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 σro 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. 37818/21/05-03-2018 (ΦΕΚΒ' 862/12-3-2018) Υ,Α,καλεί τα αδέλφια προπτυχιακούς Φοιτητές των
Α,Ε.Ι, και των Ανωτάτων EKκλησιασrΙKώνΑκαδημιών, που σπουδάζουν σε διαΦορετική ΠεριΦερειακή
Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα σrην οποία οι γονείς τους διαμένουν
μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και

έχουν εγγραφεί:
:>- είτε μέσω της επιτυχίας τους σrις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής σrην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, εKάσroυ σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΜ),
ημερήσιου ή εσπερινού

:>- είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή σro 10%των θέσεων εισακτέων
κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της
τελευταίας εξέτασής τους σrα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές
δοκιμασίες για την πρόσβαση σrην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραΦής σε αvτίσroιxη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σrην 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, μέοω της ισroσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr. σrην ειδική εφαρμογή μετεγγραΦών
https://transfer3.it.minedu.gov.gr
Οι μετεγγραΦές επιτρέπονται μόνο για Σχολές/Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ή Προγράμματα

Σπουδών αντίσroιxα των Σχολών/Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ή Προγραμμάτων Σπουδών, από
Πανεπισrήμισ σε Πανεπισrήμισ, από Τ.Ε.Ι.σε Τ.Ε.Ι.και από Α.Ε.Α.σε Α.Ε.Α.,σύμφωνα με την αρ. 89006/21/01-
06-2017 (Β'1915) Υ.Α. Ειδικότερα για αιτήσεις μετεγγραΦής σε Τμήματα των συγχωνευθέντων σro
Πανεπισrήμισ Δυτικής Απικής Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά), ισχύουν τα προβλεπόμενα σrις
διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 4 του ν. 4521/2018 (Α' 38).
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Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση για μετεγγραΦή δύναvrαι να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι.και Α.Ε.Α.,
που σπουδάζσυν σε διαφορετική ΠεριΦερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τσυς όσσ 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 αιτούvrος και του κατά κεΦαλήν
εισοδήματος των γονέων του.

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΑ'(Υια Φοιτητές με κατά κεΦαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ)
α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αvrίστοιχη 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 ΣχολήΙΤμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της δυνατότητας
αιτήσεως μετεγγραΦής.

β) Αν δεν υπάρχει αvrίστοιχη ΣχολήΙΤμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερΦού του, ο
Φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αvrίστοιχη 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 ΣχολήΙΤμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραΦής.

γ) Ανδεν πληρούvrαι τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αvrιστοιχιών, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν
από κοινού σε αvrίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης. Στην περίmωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραΦής
για αvrίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης ΠεριΦερειακής Ενότητας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΒ'ΙΥια 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. 37818/21/05-03-2018 (ΦΕΚΒ' 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

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

την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

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

μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

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

Θεσσαλονίκης,

iiί. 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 πρσηγούμενη περίmωση, 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 Περίmωση Β'.

Γιατο ακαδημα'ίκό έτος 2017-2018 οι μετεγγραΦές Φοιτητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής

Απικής, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αντιστοιχία Τμημάτων του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α' 38),

Τέλος, διευκρινίζεται ότι φοιτητές που έλαβαν μετεγγραΦή, κατά τσ 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 μετεγνραΦής:
α) Οι Φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για
τη λήψη του muxiou, ούμφωνα 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 ακαδημα'ίκό έτος 2017-18.

δ) Οι Φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙμε τις κάτωθι κατηγορίες:

ί)Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ίί)Αλλοδαποί - Αλλογενείς.
(iίί)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.

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

2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται 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 περίmωση 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: Οφοιτητής 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

3



ΑΔΑ: ΩΓΚΨ4653ΠΣ-2Τ2

περίmωση 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: ΗΠεριφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή Φοίτησης.
ε) Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων: ΗΠεριΦερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιΦέρεια της Απικής 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 γδρας

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΚΑΙΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ

αι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραΦής τους, από την Τετάρτη 14
Μαρτίου 2018 έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του γπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedU.goV.gr στην ειδική εΦαρμογή μετεγγραΦών
https://transfer3.it.minedu.gov.gr.rLa 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, AKαδημιiίKήΤαυτότητα) του
Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν. αι 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.

α αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και το
αντίστοιχο Τμήμα, όπου επιθυμεί να μετεγγραΦεί. Επιπλέον, δηλώνει 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 περίmωση 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 μετεννραΦής
α 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 Περίmωση 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 περίmωση από κοινού μετεγγραΦής.

β) Αποποίηση μετεννραΦής από τον Φοιτητή, προκειμένου να μετεννραΦεί ο αδελΦός του
Στην περίπτωση της αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες

του ν. 1599/1986 (Α'Ί5), 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.
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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 περίmωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραΦής,
ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος , που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές
οδηγίες.

[ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΤΟΥΠΙΝΑΚΑΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝΤΗΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΚΑΙΥΠΟΒΟΛΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
./ 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 ΥπουΡΥός 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 μετεγΥραΦέντες 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 εγΥραΦή στη ΣχολήΙΤμήμα
υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραΦή του από τη ΣχολήΙΤμήμα
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 περίmωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγΥραΦής.

./ Οι μετεγΥραΦόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.
4115/2013 (Α' 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Δ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι δικαιούχοι μετεγΥραΦής 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
υΠΟΥραΦήςαπό αρμόδια αρχή.
3. Στην περίmωση 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.
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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 περίmωση 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 επίση μη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, ο
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 Ε1τελευταίου Φορολογικού έτους (2016), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ,προκειμένου για
την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
12. Αντίγραφο του Ε9των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.

ΟΥπογΡΓΟΣ

ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΣΓΑΒΡΟΓΛον

Εσωτερική Διανομή:

1) Γραφείο κ,Υπουργού
2) ΓραΦείο Κ. Γενικού Γραμματέα
3) Γενική Διεύθυνση Aνώταrης Εκπαίδευσης
4) Γενική Διεύθυνση ΣΤΡCΠηγΙKOίι Σχεδιασμού

Προγραμματισμου και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5) Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαίκής Aνάτm.ιξης - Τμήμα Δ'
6} Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης
7) Τμημα ΨηΦιακοίι Σχεδιασμού ΚQιΑvάm:uξης εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
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