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Θέµα: Από τις 5 έως 18 Νοεµβρίου 2020 οι αιτήσεις για τις µετεγγραφές
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
της χώρας, ότι από την Πέµπτη 05 Νοεµβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 14.00
µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση µετεγγραφής/µετακίνησης. Στην ανωτέρω
προθεσµία υποβάλλονται αιτήσεις:
από ενδιαφερόµενους φοιτητές για µετεγγραφή/µετακίνηση µε µοριοδοτούµενους λόγους,
από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε την
κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αριθ.. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις
το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021,
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,
από φοιτητές - τέκνα θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
1897/1990 (Α΄120),
από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν
θανάσιµα κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρµογές 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 αντίστοιχη 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 µετά την λήξη της σχετικής προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι στη σχετική εγκύκλιο.
Η εγκύκλιος των µετεγγραφών σε µορφή pdf
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%C
F%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.pdf)
ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες σε µορφή pdf
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%C
E%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf)
ΦΕΚ µε τα κριτήρια για τα αδέλφια σε µορφή pdf
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%C
F%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%B1.pdf)
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