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Ορισμοί  

είναι η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή/τριας σε αντίστοιχο τμήμα Α.Ε.Ι ή Α.Ε.Α  

με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας στις 

πανελλαδικές εξετάσεις είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος  πρόσβασης. 

Μετεγγραφή  

η μετακίνηση ενός φοιτητή/τριας σε άλλο τμήμα Α.Ε.Ι ή Α.Ε.Α του ίδιου επιστημονικού 

πεδίου,  με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας στις 

πανελλαδικές εξετάσεις είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος  πρόσβασης.  

Μετακίνηση  

ο ελάχιστος αριθμός μορίων που απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά 

τμήμα ΑΕΙ ή ΑΕΑ κατά το έτος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία υποψηφίου. 

Βάση εισαγωγής 
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Ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος     

Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α αφού αφαιρέσουμε 2.750 μόρια.  

   

Βάση μετεγγραφής 

04 



Ορισμοί  

Ο  μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου 

εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνηση από   οποιαδήποτε πηγή 

εισοδήματος* 

Ατομικό εισόδημα 

Ο  μέσος όρος των τριών τελευταίων  οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος 

του φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή ή 

μετακίνηση, ήτοι των  γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική    

δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν    ίδιο       

φορολογητέο εισόδημα*.                                                                                                    

Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, υπολογίζεται 

το εισόδημα και των δύο γονέων. 

Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα 
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Το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και    του  κατά κεφαλήν οικογενειακού      

εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγγραφή ή      μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών,          

άγαμος   και διαθέτει ατομικό  εισόδημα,  λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα. 

 

* σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4172/2013 

Κατά κεφαλήν εισόδημα 
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Κατηγορίες μετεγγραφών 

Μετεγγραφή 

βάσει 

οικονομικών και 

κοινωνικών 

κριτηρίων 

Μετεγγραφή       

Αδελφών  

Προπτυχιακών 

 φοιτητών 

 

 

 
Μετεγγραφή       

ειδικών                  

κατηγοριών 

Κατ’ εξαίρεση     

μετεγγραφές  



Ποιοι αποκλείονται 

Όπως προβλέπεται για την 

απόκτηση του πτυχίου και το 

πρόγραμμα σπουδών.   

Όσοι έχουν υπερβεί το χρόνο 

σπουδών. 

Όσοι έχουν πάρει μετεγγραφή ή 

μετακίνηση. 

Με δική τους αίτηση και για όσο διαρκεί 

η διακοπή. Εκτός αν η διακοπή 

οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας 

βίας. 

Όσοι έχουν διακόψει τη 

φοίτηση τους  

Όσοι έχουν εισαχθεί ως Τέκνα 

Ελλήνων του εξωτερικού. 

 

Όσοι έχουν εισαχθεί ως 

Αλλοδαποί Αλλογενείς.   

Οι Υπότροφοι Ομογενείς  
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Οι Υπότροφοι Αλλογενείς σε 

τμήματα Θεολογίας και 

προγράμματα των Α.Ε.Α.  

09 
Όσοι έχουν εισαχθεί ως 

Αθλητές με διάκριση. 04 

Όσοι έχουν εισαχθεί σε θέσεις 

ελεύθερης πρόσβασης δηλαδή χωρίς 

πανελλαδικές εξετάσεις 

10 
Όσοι έχουν εισαχθεί σε Ξενόγλωσσο 

πρόγραμμα σπουδών  της ημεδαπής.  



Προϋποθέσεις  
Γενική προϋπόθεση:   

Η ύπαρξη αντίστοιχου τμήματος και η ακαδημαϊκή λειτουργία 

του τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το 

τμήμα προέλευσης. 

 

“ 
“ Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή βάσει Οικονομικών & Κοινωνικών 

κριτηρίων και των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών είναι η 

συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του τμήματος 

στο οποίο αιτείται η μετεγγραφή. “ 
“ 



Μετεγγραφές       

βάσει 

οικονομικών  

και 

κοινωνικών 

κριτηρίων 

(άρθρο 75) 

Αριθμός μετεγγραφών 15% επί του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους. 

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση για  αντίστοιχα τμήματα έως δύο 

διαφορετικών Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. 

Η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Έξι (6) μόρια για κατά κεφαλήν εισόδημα έως 3000 ευρώ 

• Τέσσερα (4) μόρια για κατά κεφαλήν εισόδημα από 3000,01 έως 6000 ευρώ 

• Τρία (3) μόρια για κατά κεφαλήν εισόδημα από 6000,01 έως 9000 ευρώ 

• Δύο (2) μόρια για κατά κεφαλήν εισόδημα από 9000,01 έως 12000 ευρώ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Ενάμισι (1,5) μόριο για μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Προσαύξηση 0,5 μόριο για 

κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών.  

• Δύο (2) μόρια για μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Προσαύξηση 0,5 μόριο για κάθε 

άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών.  

• Δύο (2) μόρια εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα. 

• Πέντε (5) μόρια εάν ο αιτών είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. 

• Δύο μόρια (2) εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα. 

• Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή που έχει 

• Αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ ή 

• Πάθηση της κοινής Υ.Α  Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄358) 

• Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν οι 

υποψήφιοι από τα παραπάνω κριτήρια. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιπλέον κριτήριο είναι τα μόρια εισαγωγής κατά 

φθίνουσα σειρά. 

 

 

Βασικά σημεία 



Μετεγγραφή   

αδελφών 

προπτυχιακών  

Φοιτητών 

(άρθρο 76) 

• Ο αιτών έχει ένα ή περισσότερα 

αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές 

• Αιτείται αποκλειστικά για μετεγγραφή 

στο πρώτο έτος 

• Τα αδέλφια (και ο αιτών) δεν είναι 

κάτοχοι πτυχίου και δεν έχουν υπερβεί 

τον ανώτατο χρόνο σπουδών 

• Τα αδέλφια σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α 

που έχουν έδρα σε διαφορετική  

Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ 

τους όσο και με το τόπο μόνιμης 

κατοικίας των γονέων ή των ιδίων ή οι 

γονείς έχουν πλήρη κυριότητα ή 

επικαρπία κατοικίας. 

• Το κατά κεφαλήν εισόδημα του 

αιτούντος δεν ξεπερνά τα 12500 ευρώ. 

• Αυτές οι μετεγγραφές γίνονται καθ’ 

υπέρβαση του 15% των μετεγγραφών 

με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 

 

Βασικά σημεία 

1. Ο αιτών μετεγγράφεται σε αντίστοιχο 

τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα που 

σπουδάζει ο αδελφός 

2. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην 

Περιφερειακή Ενότητα σπουδών του 

αδελφού η μετεγγραφή γίνεται σε 

αντίστοιχο τμήμα στη μόνιμη κατοικία των 

γονέων ή όπου οι γονείς ή ο ίδιος έχουν 

πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. 

3. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις μπορούν και τα δύο 

αδέλφια να μετεγγραφούν από κοινού σε 

αντίστοιχα τμήματα μιας άλλης 

Περιφερειακής Ενότητας πλην Αττικής και 

Θεσσαλονίκης 

4. Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν 

εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 5000 ευρώ η 

από κοινού μετεγγραφή μπορεί να γίνει 

σε αντίστοιχα τμήματα της Περιφερειακής 

Ενότητας στην οποία διαμένουν μόνιμα οι 

γονείς ή οι ίδιοι ή έχουν πλήρη κυριότητα 

ή επικαρπία κατοικίας. 

Διαδικασία 



Μετεγγραφές Ειδικών κατηγοριών  

Κρατούμενοι σε κατάστημα κράτησης  

Κληρικοί  με οργανική θέση 

εφημερίου που φοιτούν σε Ιερατικό 

τμήμα των ΑΕΑ 

Πολίτες Κυπριακής καταγωγής3 

Τέκνα θυμάτων Τρομοκρατίας 

Τέκνα στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων ή 

Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν 

θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης 

υπυρεσίας και ένεκα αυτής 

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω1 ή  

με σοβαρές παθήσεις2 έχουν πραγματοποιήσει 

δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών 

Δικαίωμα μετεγγραφής  σε αντίστοιχο ή συναφές 

τμήματα  στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται το 

Κατάστημα κράτησης το διάστημα που αιτείται τη 

μετεγγραφή. Διαφορετικά σε τμήμα όμορης Περιφ. Ενότ. 

Δικαίωμα μετεγγραφής σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού 

εισαχθέντων  καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας  

Δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο 

έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη 

κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας 

Δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο 

έχων την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη 

κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας 

Δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων 

την επιμέλεια διαμένει μόνιμα ή έχει πλήρη κυριότητα ή 

επικαρπία κατοικίας ή στην πόλη που παρέχεται η ιατρική 

μέριμνα για την περίπτωση των σοβαρών παθήσεων. 

Έλληνες πολίτες της  Μουσουλμανικής 

Μειονότητας της Θράκης3   

Δικαίωμα μετεγγραφής σε ποσοστό 10% του συνολικού 

αριθμού εισαχθέντων  καθ’ υπέρβαση του αριθμού 

εισακτέων της κατηγορίας αυτής. 

Δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό τμήμα της πλησιέστερης 

στην οργανική τους θέση Περιφερειακής Ενότητας. 

1. Αναπηρία πιστοποιημένη από ΚΕΠΑ, 2. Κοινή Υ.Α  Φ151/17897/Β6/2014, 3. Υ.Α Φ151/20049/Β6/2007 

Ειδικές κατηγορίες  



Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση 
Υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους  

.  

Σοβαρές παθήσεις φοιτητών 

ή μελών της οικογένειάς τους  

Α΄ βαθμού συγγενείας  εξ αίματος σε 

ευθεία γραμμή ή Β΄ βαθμού συγγενείας 

εξ αίματος  σε πλάγια γραμμή 

Θάνατος συγγενούς  

Που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα 

των σοβαρών παθήσεων (ΥΑ 

17897/2014 όπως αυτή τροποποιείται)  

Με βεβαίωση θεράποντος ιατρού και 

Δ/ντη γυναικολογικής ή μαιευτικής 

κλινικής ή τμήματος Δημόσιου 

Νοσοκομείου και εφόσον ήδη φοιτούν  

Κυοφορούσες φοιτήτριες 

Από εγκλήματα κατά της σωματικής 

ελευθερίας ή της γενετήσιας ή 

προσωπικής ελευθερίας. Η βλάβη 

τεκμηριώνεται με ιατρικά πορίσματα  

Φοιτητές που έχουν υποστεί 

σωματική ή ψυχική βλάβη 

Το αίτημα εξετάζεται από 

πενταμελή επιτροπή που 

συγκροτείται κάθε έτος. 

Επιτροπή 

σε πραγματικά περιστατικά τα οποία  

αποτέλεσαν τη βάση για την 

απόρριψη της αίτησης κανονικής 

μετεγγραφής/μετακίνησης 

Δεν μπορεί να αφορά.. 

Η επιτροπή μπορεί να 

εισηγηθεί στον Υπουργό  ο 

οποίος και θα κρίνει   ανάλογα 

Αν ο αιτών ανήκει στις 

αποκλειόμενες περιπτώσεις 

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για κατ’ 

εξαίρεση μετακίνηση σε τμήμα του ίδιου  

Επιστημονικού  Πεδίου αρκεί να συγκεντρώνει τα 

μόρια της βάσης εισαγωγής του έτους εγγραφής στο 

τμήμα προέλευσης  

Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

αντίστοιχου τμήματος 

Κατηγορίες δικαιούχων.. …..και άλλα 



Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά   

το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα 

με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να            

υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε     

Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις            

ακόλουθες  περιπτώσεις: 
Μετακίνηση σε 

τμήματα του ιδίου 

επιστημονικού 

πεδίου 

Α. Έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής με την κατηγορία των 

οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων ή με την κατηγορία των φοιτητών με 

αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές και δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης 

μετεγγραφής. 

Β. Έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής με την κατηγορία των 

οικονομικών/κοινωνικών κριτηρίων αλλά έχει καλυφθεί το ποσοστό του 15% 

των διαθέσιμων θέσεων για μετεγγραφή στην κατηγορία αυτή.   



Μετακίνηση σε τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου 

A. Φοιτητές που έκαναν αίτηση 

μετεγγραφής με οικονομικά και 

κοινωνικά κριτήρια.. 

1. Αλλά δεν πληρούν την προϋπόθεση της 

βάσης μετεγγραφής ή 

2. Δεν έγινε δεκτή η αίτηση γιατί έχει καλυφθεί το 

ποσοστό του 15% των διαθέσιμων θέσεων 

για μετεγγραφή στην κατηγορία αυτή 

 
Μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα αίτηση για 

μετακίνηση η οποία……….. 



Μετακίνηση σε τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου 

Β. Φοιτητές που έκαναν αίτηση μετεγγραφής 

ως αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.. 
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