13‐12‐19 Μετεγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις και αδελφών φοιτητών
εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σοβαρές παθήσεις και με την κατηγορία
των αθλητών
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει:
α) τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄αριθμ.
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 2019‐2020, ότι από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 έως και την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για
χορήγηση μετεγγραφής μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας των μετεγγραφών
https://transfer.it.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα‐ειδική εφαρμογή
«Μετεγγραφές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια».
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.
β) τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες
αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄αριθμ.
Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
ή με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα,
τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους
διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, και εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 37818/Ζ1/5‐03‐2018 Υ.Α (Β΄862), να
υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://transfer3.it.minedu.gov.gr και από το μενού Χρήσιμα
Έγγραφα επιλέγουν τα πρότυπα Αίτησης Μετεγγραφής και Δήλωσης Αποποίησης
αντίστοιχα. Ο ενδιαφερόμενος για μετεγγραφή αδελφός συμπληρώνει την αίτηση
μετεγγραφής και ο αδελφός του την αποποίηση δικαιώματος μετεγγραφής αντίστοιχα. Τα
εν λόγω έγγραφα αποθηκεύονται σε μορφή pdf και ο αιτούμενος τη μετεγγραφή αδελφός
αποστέλλει το ζεύγος αίτηση μετεγγραφής‐αποποίηση αδελφού ως επισυναπτόμενα
ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα: Αίτηση μετεγγραφής αδελφών φοιτητών με σοβαρές
παθήσεις ή αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
foitmer@minedu.gov.gr και egovan@minedu.gov.gr , στο διάστημα από την Παρασκευή 13
Δεκεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

