
ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ

Τ.Α. 142413 (ΦΕΚ 4617, τ. Β’ /20-10-2020), με τθν οποία κακορίηονται όλεσ

οι διαδικαςίεσ μετεγγραφών και μετακινιςεων φοιτθτών ςτα Α.Ε.Ι. και 

Ανώτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ



1. Βάςθ μετεγγραφισ

Ζτςι, χαρακτθρίηεται αρικμόσ των μορίων, ο οποίοσ προκφπτει 
από τον αρικμό των μορίων τθσ βάςθσ ειςαγωγισ κάκε 
Τμιματοσ Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμζνου του αρικμοφ των δφο 
χιλιάδων επτακοςίων πενιντα (2.750) μορίων. 

π.χ.: ζχεισ 15.000 μόρια 
μπορείσ να μετεγγραφείσ ςε τμιμα με 17.750 μόρια.



2. Μετακινιςεισ φοιτθτών

Δίνεται θ δυνατότθτα ςε ζνα φοιτθτι να μετακινθκεί από το 
τμιμα, ςτο οποίο ζχει ειςαχκεί και εγγραφεί μζςω των 
Πανελλαδικών εξετάςεων, ςε άλλο –αντίςτοιχο ι μθ- Τμιμα 
άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου πεδίου, αρκεί να ζχει τα μόρια του 
τμιματοσ που αιτείται μετεγγραφισ.
Με τθν αίτθςθ για μετεγγραφι μπορεί να δθλώςει ζωσ και 5 
τμιματα για μετακίνθςθ ςτο ίδιο πεδίο, χωρίσ απαραίτθτα να 
είναι αντίςτοιχα, και ζωσ δφο διαφορετικζσ Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ.
Ουςιαςτικά δθλαδι, ο κάκε φοιτθτισ ζχει πλζον το δικαίωμα να 
υποβάλλει ταυτόχρονα εκτόσ από αίτθςθ μετεγγραφισ ςε 
αντίςτοιχο τμιμα με αυτό που πζραςε και αίτθςθ μετακίνθςθσ ςε 
Τμιμα διαφορετικό από αυτό που ζχει περάςει, αρκεί να είναι 
από το ίδιο επιςτθμονικό πεδίο.



3. Οικονομικά κριτιρια

Σφμφωνα με τθ νζα υπουργικι απόφαςθ, κριτιριο για τθν ζγκριςθ 
τθσ μετεγγραφισ – μετακίνθςθσ ενόσ φοιτθτι κα αποτελεί ο μζςοσ 
όροσ των 3 τελευταίων ετών του κατά κεφαλιν ακροίςματοσ του 
φορολογθτζου ειςοδιματοσ των μελών τθσ οικογζνειασ του φοιτθτι, 
δθλαδι των γονζων, ανεξαρτιτωσ εάν κάνουν κοινι ι χωριςτι 
φορολογικι διλωςθ, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόςον 
είναι άγαμοι και ζχουν ίδιο φορολογθτζο ειςόδθμα. 
Σε περίπτωςθ που οι γονείσ του φοιτθτι είναι διαηευγμζνοι, 
υπολογίηεται το ειςόδθμα και των δφο γονζων εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ φοιτθτι, θ επιμζλεια του οποίου ζχει ανατεκεί με 
δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα γονζα, οπότε υπολογίηεται το 
ειςόδθμα μόνο αυτοφ.



Οι κατθγορίεσ μετεγγραφών και μετακινιςεων

Υπάρχουν 2 κατθγορίεσ μετεγγραφών-μετακινιςεων. 

1)Η πρώτθ με βάςθ κοινωνικοοικονομικά κριτιρια και 

2)Η δεφτερθ αφορά τα αδζρφια προπτυχιακών φοιτθτών.



Κατθγορία 1:
Μετεγγραφι & Μετακίνθςθ βάςει οικονομικών και 

κοινωνικών κριτθρίων

Ποςοτικόσ περιοριςμόσ: 15% των ειςακτζων ανά τμιμα

Μόρια Κατά κεφαλιν ειςόδθμα Λοιπζσ περιπτώςεισ

6 0- 3.000 ευρώ 2 μόρια Για ορφανό από 1 γονζα

4 3.001 – 6.000 ευρώ 5 μόρια Για ορφανό από 2 γονείσ

3 6.001 – 9.000 ευρώ 2 μόρια Για μζλοσ πολφτεκνθσ οικογζνειασ. Προςαφξθςθ 
0,5 μόριο για κάκε άγαμο τζκνο κάτω των 25 
ετών πλθν του αιτοφντοσ.

2 9.001 – 12.000 ευρώ 1,5 μόριο Για μζλοσ τρίτεκνθσ οικογζνειασ. Προςαφξθςθ 
0,5 μόριο για κάκε άγαμο τζκνο κάτω των 25 
ετών πλθν του αιτοφντοσ. 

2 μόρια Για τζκνο άγαμου γονζα

1 μόριο Για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ του αιτοφντοσ 
μετεγγραφι που ζχει
•Αναπθρία 67% και άνω πιςτοποιθμζνθ από το 
ΚΕΠΑ ι•Πάκθςθ τθσ κοινισ Υ.Α 
Φ151/17897/Β6/2014 (Β ́358

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ επιπλζον κριτιριο είναι τα μόρια ειςαγωγισ κατά φκίνουςα ςειρά.



Κατθγορία 2: Μετεγγραφι & Μετακίνθςθ αδελφών προπτυχιακών φοιτθτών

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

12.500 ευρώ κατά κεφαλιν ειςόδθμα

Ο αιτών μετεγγράφεται ςε αντίςτοιχο τμιμα ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα που ςπουδάηει ο 
αδελφόσ

Αν δεν υπάρχει αντίςτοιχο τμιμα ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα ςπουδών του αδελφοφ θ 
μετεγγραφι γίνεται ςε αντίςτοιχο τμιμα ςτθ μόνιμθ κατοικία των γονζων ι όπου οι γονείσ ι 
ο ίδιοσ ζχουν πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία κατοικίασ

Εάν δεν πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν και τα δφο αδζλφια να 
μετεγγραφοφν από κοινοφ ςε αντίςτοιχα τμιματα μιασ άλλθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ πλθν 
Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ

5.000 ευρώ κατά κεφαλιν ειςόδθμα

Σε περίπτωςθ που το κατά κεφαλιν ειςόδθμα δεν υπερβαίνει τισ 5.000 ευρώ θ από κοινοφ 
μετεγγραφι μπορεί να γίνει ςε αντίςτοιχα τμιματα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ ςτθν οποία 
διαμζνουν μόνιμα οι γονείσ ι οι ίδιοι ι ζχουν πλιρθ κυριότθτα ι επικαρπία κατοικίασ


