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Τη Πέµπτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις µετεγγραφές 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει τους 
ενδιαφερόµενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από την Πέµπτη 5 
Οκτωβρίου 2017 µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση 
µετεγγραφής. Η σχετική προθεσµία λήγει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Στην 
ίδια προθεσµία υποβάλλονται αιτήσεις για µετεγγραφή και από ενδιαφερόµενους φοιτητές 
που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες 
της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους 
οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις µετεγγραφής. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρµογή µετεγγραφών 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή µέσω της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου) προκειµένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. 

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.  

Τα αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες µέρες µετά την 
λήξη της σχετικής προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

Για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται 
αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση µετεγγραφή από τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και τη 
Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. 

Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή υποβάλλονται από τον αιτούντα την 
µετεγγραφή φοιτητή ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 
151.80 – Μαρούσι), προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του 
άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που 
τεκµηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συµπληρώνονται τα 
προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Το έντυπο της αίτησης είναι 
διαθέσιµο στο παρακάτω συνηµµένο αρχείο. 

Οµοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης της χώρας 
αποστέλλουν έντυπη αίτηση µε συστηµένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 
έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι στη σχετική 
εγκύκλιο. 
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