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Αναζήτηση...

Ειδήσεις

02-10-17 Τη Πέμπτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές
Το

Υπουργείο

Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων

ενημερώνει

τους

ενδιαφερομένους 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
ενδιαφερομένους φοιτητές που εισήχθησαν κ α θ ' 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

μετεγγραφών

στην

μπορούν

ηλεκτρονική

να

επισκέπτονται

διεύθυνση

(https://transfer.it.minedu.gov.gr/) (ή

μέσω

της

την

ειδική

εφαρμογή

https://transfer.it.minedu.gov.gr
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

υποβάλλονται

σοβαρές

αιτήσεις για

και

κατ'

τεκμηριωμένα

εξαίρεση

εξαιρετικές

μετεγγραφή

περιπτώσεις,

από τη Δευτέρα

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

Παπανδρέου

37 -

151.80 -

Παιδείας,
Μαρούσι),

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων

προς την

Επιτροπή

(Α.

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 Δευτέρα 2 Οκτωβρίου
2017 έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη
σχετική εγκύκλιο. (/publications/docs2017/ΕΓΚ ΥΚ ΛΙΟ Σ_Μ ΕΤ ΕΓΓΡΑ Φ Ω Ν _201799Ω94653ΠΣ-8ΤΙ.ράί)
Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή PD F (/publications/docs2017/
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Μ ΕΤΕΓΓΡΑΦ ΩΝ_2017-99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ.ρϋί)
Η Αίτηση Κ α τ’ Εξαίρεση Μετεγγραφής σε μορφή PD F
(/publications/docs2017/AITF^H_KAT_EEAIPEEH_METErrPA<DF^_2017.pdf)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

