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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN 

  
 
 
 

 

                 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

 Μαρούσι,   8 - 12 - 2020  
Αρ. Πρωτ.: 167036 /Ζ1   

           

Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 151.80 – Μαρούσι 
e-mail  : foitmer@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες  :  210 344 3103 - 2354 - 3460 - 2754  
στα τηλέφωνα :  210 344 2404 - 3229 - 2448   
 

 ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
              Ιδρύματα και τις Ανώτατες 
              Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 

              

ΘΕΜΑ: α) Διαβίβαση ονομαστικών  πινάκων αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020 
- 2021.  

              β) Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών.   
 

Διά του παρόντος σας διαβιβάζουμε τον πίνακα των επιτυχόντων μετεγγραφή/μετακίνηση για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτός κυρώθηκε με την με αριθμ.166442/Ζ1/7-12-2020 Απόφαση του 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του ελέγχου των 

δικαιολογητικών, τα οποία οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να 

ελεγχθούν στα Τμήματα/Σχολές υποδοχής.  

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών  θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 

142413/19-10-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων 

μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια 

προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» 

(Β΄ 4617), στη με αριθμ.148236/Ζ1/30-10-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ΄εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (Β΄ 4806) καθώς και στη με 

αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021». Οι 

σχετικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποφασιστούν από τα όργανα του Ιδρύματος, 

του Τμήματος/Σχολής, ωστόσο παρακαλούμε για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ελέγχου και έγκρισης των μετεγγραφών/μετακινήσεων. 

Ειδικότερα και όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν επαληθευτούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τα 

οποία ο αιτών δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μετεγγραφή χορηγείται αν το σύνολο των 

μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί, είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου 

των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που 

καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.   

2. Στην περίπτωση που ο αιτών τη μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά 

από τα στοιχεία του διαβιβαζόμενου πίνακα προκύπτει ότι  δεν έχει δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των 

δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου , καλείται να υποβάλει επιπλέον των δικαιολογητικών της με αριθμ. 

149130/Ζ1/2-11-2020  εγκυκλίου μας, και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο τον οποίο έχει 

επικαλεστεί για τη μη δήλωση του/των ως άνω ΑΦΜ: 
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 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ’’: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του 

αποβιώσαντος. 

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ’’: Δικαστική απόφαση, με την 

οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος τη μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή.  

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος 

του αιτούντος τη μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει τον ΑΦΜ του συζύγου και όχι 

των γονέων/ κηδεμόνων. 

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΑ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα. 

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

το διαζύγιο του φοιτητή. 

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης τη μετεγγραφή φοιτήτριας. 

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’:  

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.  

3. Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν οι ΑΦΜ των γονέων παρακαλούμε να επαληθεύσετε τη σχέση 

των κατόχων τους με τον φοιτητή από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

4. Στις περιπτώσεις πολυμελών οικογενειών η προσαύξηση της μοριοδότησης ισχύει για τον αριθμό 

των άγαμων τέκνων κάτω των 25 ετών της οικογενείας πλην του αιτούντος με χρονικό σημείο αναφοράς της 

ηλικίας κατά το έτος 2019. Για τον σκοπό αυτό ελέγχεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν ο 

φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος και ειδικά για τους πολυτέκνους απαιτείται και το 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για την απόδειξη της πολυτεκνικής 

ιδιότητας. 

Σημειώνεται ότι, αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης 

ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (2, 3, 4, 6) του 

εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 7 της αριθ. 142413/19-10-2020 Απόφασης 

του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).  

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφομένων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, 

πάσχοντες από ασθένειες κ.λπ.) παρακαλούμε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του 

αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση 

επταμελούς επιτροπής), δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει 

και για τους μετεγγραφόμενους/μετακινούμενους οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς 

τους (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από ΚΕ.Π.Α. 

ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358). 

Οι μετεγγραφόμενοι/μετακινούμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 

35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24). 

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης 

για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 

1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Β΄ 4617). Στους ηλεκτρονικούς πίνακες που σας αποστέλλονται έχουν προστεθεί τρεις τελευταίες στήλες, 

μετά τις στήλες με τα στοιχεία αιτήσεων. Στην πρώτη από αυτές με επικεφαλίδα «εκκρεμεί αποποίηση 

αδελφού» έχει σημειωθεί η ένδειξη «ναι» για την περίπτωση που ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τη 

χειρόγραφη αποποίηση του αδελφού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, γιατί ο αδελφός δεν έχει 
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προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση αποποίησης. Στις δύο επόμενες στήλες με τίτλο «ορθό ΑΦΜ αδελφού» και 

«ορθό Τμήμα αδελφού» παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα ορθά ΑΦΜ και τον κωδικό Τμήματος/Σχολής 

του αδελφού της αποποίησης, αν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε, ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει λανθασμένα 

κάποιο από τα στοιχεία αυτά. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, παρακαλούμε όπως 

αποστείλετε συνολικό πίνακα ανά Ίδρυμα, με τις γραμμές του Excel στις οποίες κάνατε διορθώσεις στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση egovan@minedu.gov.gr, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021 . 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που στους επιτυχόντες τη μετεγγραφή/μετακίνηση έχουν 

συμπεριληφθεί φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώην Τμημάτων ΤΕΙ, λόγω συγχωνεύσεων των Τμημάτων 

και των μητρώων των φοιτητών καθώς και αλλαγής κωδικών, δεν θα πρέπει να προβείτε στην ολοκλήρωση 

της διαδικασίας μετεγγραφής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σελ. 6 της σχετικής εγκυκλίου και αφορούν 

στους φοιτητές των καταργηθέντων ΤΕΙ (η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων ΤΕΙ συνεχίζεται μεταβατικά 

μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών).           

 

                                                                                                       

                                                                                                                          Ο    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική διανομή:  
1)   Γραφείο Υφυπουργού, κ. Β. Διγαλάκη 
2)  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 
3) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  
     Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
     Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 
4) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων  
      Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων  
      Τμήμα Γ΄ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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