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 ΠΡΟΣ : ΑΕΙ και  ΑΕΑ 
              

 
 ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2015-16. Οδηγίες σχετικά 
με τον έλεγχο των δικαιολογητικών   
 

Δια του παρόντος σας διαβιβάζουμε ονομαστικό πίνακα των αιτούντων μετεγγραφή για το  ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2016, όπως  αυτός  κυρώθηκε με τη με αρ. 4849/Ζ1/14-01-2016  Υ.Α.,  με την επιφύλαξη του ελέγχου 

των δικαιολογητικών, που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να 

ελεγχθούν στα  ΑΕΙ-ΑΕΑ  υποδοχής.  

Η  υποβολή και ο έλεγχος των  δικαιολογητικών  των  αιτούντων   θα   διενεργηθεί    σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στη με αρ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές 

Τουριστικής Εκπαίδευσης»,  όπως τροποποιήθηκε  με τη  με  αρ.171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320 Β΄) Υ.Α  και  

ισχύει,  καθώς και  τη με  αρ.  173476/ΙΑ/30-10-2015  εγκύκλιο  σχετικά με «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 

2015-16». 

Ειδικότερα,   αναφορικά  με  τον  έλεγχο  των   δικαιολογητικών   διευκρινίζονται  τα  κάτωθι: 

1) Tα εισοδηματικά κριτήρια  θα  ελεγχθούν μόνο για τους αιτούντες για τους  οποίους  υπάρχει  

ένδειξη   στον  δια του παρόντος διαβιβαζόμενο  πίνακα  ότι λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης  της  φορολογικής 

δήλωσης ή  μη υποβολής  φορολογικής  δήλωσης δεν μοριοδοτήθηκαν  από τη ΓΓΔΕ  του  ΥΠΟΙΚ.  Οι  αιτούντες 

αυτοί οφείλουν  να  προσκομίσουν το  σύνολο  των  δικαιολογητικών,  που  απαιτούνται σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο Ε΄ της με αρ. 173476/ΙΑ/30-10-2015 εγκυκλίου, για την τεκμηρίωση της συνδρομής και της ορθής 

μοριοδότησης του εισοδηματικού κριτηρίου (κατά κεφαλήν εισόδημα  του  φορολογικού  έτους  2014)   τόσο  

για τον αιτούντα τη μετεγγραφή όσο και για  τους  γονείς   του.     

2) Εφόσον από τον έλεγχο των υποβληθέντων  δικαιολογητικών,   προκύπτει  ότι  δεν  ισχύει   ένα ή  

περισσότερα από τα  μοριοδοτημένα κριτήρια  της  παρ. 7  του  άρθρου  21 του  Ν.  4332/2015,  όπως αυτά  

δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος, τα μόρια των συγκεκριμένων κριτηρίων  μετεγγραφής 

αφαιρούνται από το σύνολο των μορίων που σώρευσε ο αιτών, όπως αυτό προκύπτει από τον 

διαβιβασθέντα δια του παρόντος πίνακα. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή εγκρίνεται μόνο εφόσον το 

σύνολο των λοιπών μορίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τη βάση των μορίων μετεγγραφής  στη 

συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Σε περίπτωση  ισοβαθμίας ως προς τα μόρια λαμβάνονται υπόψη τα μόρια 

εισαγωγής του αιτούντος μετεγγραφή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρ. 

143456/Ζ1/14-9-2015 Υ.Α (ΦΕΚ 2011 Β΄) Σε περίπτωση που το σύνολο των λοιπών μορίων του αιτούντος 

είναι μικρότερο από τη  βάση των μορίων μετεγγραφής στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, η αίτηση 

μετεγγραφής απορρίπτεται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στην υπηρεσία μας. (ηλεκτρονική 

διεύθυνση foitmer@minedu.gov.gr) 
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, παρακαλούμε όπως χορηγηθεί επαρκής χρόνος υποβολής της 

βεβαίωσης διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα Προέλευσης, προκειμένου όσοι μετεγγραφόμενοι φοιτητές 

επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (εξεταστική περίοδο κλπ).   

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

4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) 

 

                                                                                                                      Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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