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Το υπουργείο Παιδείας φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετεγγραφής των φοιτητών. Οι 

δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική φόρμα που στην κεντρική ιστοσελίδα του 

υπουργείο Παιδείας. Μόλις γίνει ο έλεγχος και εγκριθεί η αίτηση, η μεταφορά της θέσης του 

φοιτητή θα πραγματοποιείται από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. 

Σύμφωνα με tovima.gr μετεγγραφή δικαιούνται όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το Σχολικό έτος 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέσεις εισαγωγής 

ΑΕΙ της ημεδαπής και εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2011 του δυνητικού 

δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, δεν ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, κατά κεφαλήν. 

Για τις μονογονεικές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο 

παράρτημα της υπ´ αριθμόν Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β´1612/2010) παθήσεις ή έχουν 

πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων σε συγγενή Ά ή ´Β βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, 

ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά υπήρξαν άνεργοι για 10 μήνες εντός του 2012, το 

ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν. 

Κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτήν που επέτυχε κατά 

τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία ορίζεται με βάση την 

υπ´ αριθμόν 67859/Β1/5.7.2006 του Υπουργού Παιδείας, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί μέχρι 

την 31η Ιανουαρίου 2013 

Η ημερομηνία της διαδικασίας της μετεγγραφής θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του 

υπουργείου Παιδείας έως την 1η Φεβρουαρίου. Η διαδικασία των μετεγγραφών αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι φοιτητές που άλλαξαν πόλη να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί ο υποψήφιος για τη μετεγγραφή του 

 Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011 

 Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που 

αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς 

ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους 

 Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά 

 Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας 

 


