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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Αποτελέσµατα µετεγγραφών/µετακινήσεων ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022. Εκκίνηση
διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι τα αποτελέσµατα των
ηλεκτρονικών αιτήσεων µετεγγραφών /µετακινήσεων είναι διαθέσιµα από σήµερα, Τετάρτη 24 Νοεµβρίου
2021, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής Μετεγγραφών 2021.
Υποβλήθηκαν 5.228 αιτήσεις βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:
• 5.125 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.696 φοιτητές αιτήθηκαν µετεγγραφή σε
αντίστοιχα Τµήµατα, 429 φοιτητές συµπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τµήµατα και
Τµήµατα προς µετακίνηση του ιδίου επιστηµονικού πεδίου, ενώ 54 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά
Τµήµατα προς µετακίνηση του ιδίου επιστηµονικού πεδίου.
• 69 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ µε την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών
της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης.
• 34 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
Επίσης, υποβλήθηκαν 289 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες
των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.465 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.
Μετεγγράφονται:
• 3.786 φοιτητές µε µοριοδοτούµενους λόγους (κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια), εκ των οποίων
3.705 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 47 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας
της Θράκης και 34 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
• 289 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
• 433 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.
Μετακινούνται σε Τµήµατα του ίδιου Επιστηµονικού πεδίου:
• 86 φοιτητές µε µοριοδοτούµενους λόγους (κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια).
• 27 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρµογή Μετεγγραφών 2021 µε τους κωδικούς µε
τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους µέσω του σχετικού συνδέσµου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή
µέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων από σχετικό σύνδεσµο.
Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται µέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρµογής από την
Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021 και για διάστηµα 30 ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.
https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new/50795-24-11-2021-apotelesmata-meteggrafon-metakiniseon-akadimaikoy-etous2021-2022-ekkinisi-diadikasias-ypovolis-enstaseon-aitiseon-therapeias-3

