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ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

16/10/2019 - 27/10/2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:   

ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019:  

ΓΕΛ ημερήσιο & εσπερινό  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019:  

ΕΠΑΛ ημερήσιο & εσπερινό  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΟ 10% 

Έλληνες μουσουλμανικής μειονότητας 

Έχοντες κυπριακή καταγωγή 

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Φοιτητές σε τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ, που έχουν δηλώσει 

υπεύθυνα ότι θα λάβουν το πτυχίο του τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους. 

Φοιτητές που έχουν πάρει ήδη μετεγγραφή. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Φοιτητές που έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Φοιτητές που έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών ή 

φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών αλλά ο/η αδερφός/η 

τους έχει υπερβεί τα έτη σπουδών κατά ν+2. 

* Για τα τμήματα 4ετούς φοίτησης, να είναι σε μεγαλύτερο από το 6ο 

έτος φοίτησης. 

* Για τα τμήματα 5ετούς φοίτησης, να είναι σε μεγαλύτερο από το 7ο 

έτος φοίτησης. 

Φοιτητές που έχουν κάνει διακοπή φοίτησης. 

* εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε 

λόγους ανωτέρας βίας 

Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού. 

Αλλοδαποί-Αλλογενείς. 

Υπότροφοι Αλλοδαποί-Αλλογενείς. 

Υπότροφοί Ομογενείς. 

Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση.  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

15% συνολικού αριθμού εισακτέων.  

* εξαιρούνται οι σχολές ή τα τμήματα που έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο 

του ανωτέρω ποσοστού.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΩΝ 

Ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα (μοριοδότηση 

οικονομικών και 

Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2018, του 

ίδιου του φοιτητή και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση 

που οι γονείς του αιτούντος τη μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον 

http://www.orientum.gr/
mailto:info@orientum.gr
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ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

κοινωνικών κριτηρίων) υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –

όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός από την 

περίπτωση φοιτητή αιτούντος μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει 

ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το 

εισόδημα μόνο αυτού. 

Ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα (μετεγγραφές 

αδελφών φοιτητών) 

Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2018, του 

ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση 

που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον 

υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –

όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω– του γονέα στον οποίο υπάγεται ο 

φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο 

φοιτητής, λόγω ατομικού εισοδήματος, δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο 

μέλος, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται 

το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως 

εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή ατομικής δήλωσης. 

Μέλη της οικογένειας 

Ο φοιτητής που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται 

στη φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς 

και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο 

φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η 

σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει. 

Κατά κεφαλήν 

εισόδημα 

Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών 

της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που 

εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα 

φορολογική δήλωση του αιτούντος και των γονέων του/συζύγου. 

Μόρια εισαγωγής 

Τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή 

του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που 

βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι 

Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με 

αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή 

αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό 

μάθημα/μαθήματα. 

Πόλη 

Το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή 

περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 

(Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. 

Τόπος σπουδών Η Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης. 

Τόπος μόνιμης 

κατοικίας γονέων 

Η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή 

έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιφέρεια 

της Αττικής όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν σε αυτήν 

νοούνται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές 

Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - 

Μεθάνων και Ύδρας. 
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ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ  

15% συνολικού αριθμού εισακτέων.  

* εξαιρούνται οι σχολές ή τα τμήματα που έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο 

του ανωτέρω ποσοστού.  

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας. 

*έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την 

επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του, ή σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην πλησιέστερη πόλη εντός της 

ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.  

Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 

67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο 

παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής 

υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού 

των οστών. 

*έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την 

επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη, που πιθανώς τους 

παρέχεται ιατρική μέριμνα, ή στην πλησιέστερη στην ανωτέρω πόλη 

εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της 

ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται 

προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ του άρθρου 77 του Ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄). 

** Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα 

μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο 

έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που 

πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση 

δημόσιου νοσοκομείου. 

Φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. 

* έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο “ή συναφές” με το Τμήμα 

εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε νομό όπου λειτουργεί 

Κατάστημα κράτησης. 

• Φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. ως Έλληνες πολίτες της 

Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. 

* το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ανέρχεται στο 10% των εισακτέων 

της ανωτέρω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

• Φοιτητές κυπριακής καταγωγής.  

* το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 1% των εισαχθέντων 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που 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 με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 

εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 
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ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, 

εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών 

της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 

2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο 

το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

6 
Αυτόματη Διασύνδεση με TAXIS-

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, 

εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών 

της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 

2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο 

το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 

-6.000) ευρώ. 

4 
Αυτόματη Διασύνδεση με TAXIS-

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, 

εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών 

της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 

2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο 

το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) 

ευρώ. 

3 
Αυτόματη Διασύνδεση με TAXIS-

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Δικαιούχος ορφανός και από τους 2 γονείς. 3 Ληξιαρχική πράξη θανάτου (4) 

Δικαιούχος μέλος πολύτεκνης οικογένειας. 2 

Πιστοποιητικό από την ΑΣΠΕ (5) & 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

(3)  

Δικαιούχος μέλος τρίτεκνης οικογένειας. 1  

Δικαιούχος ορφανός από τον 1 γονέα. 1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου (4) 

Δικαιούχος τέκνο άγαμης μητέρας. 1  

Δικαιούχος με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή 

σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, 

πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που 

αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 

151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.  

* Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα 

(1) μόριο ανεξαρτήτως του αριθμού των 

ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω 

αναφερόμενες περιπτώσεις. 

1 

Πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ, για αναπηρία 

67% (6) 

Ιατρική γνωμάτευση, για παθήσεις (7) 

* Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.  

** Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που 

δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου. Η φορολογική δήλωση 

και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης 

μετεγγραφής. 

*** Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ 

αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη 

φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2018. 
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ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

**** Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια 

εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν 

πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες 

που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια. 

***** Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 

μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι 

ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση - αίτηση θεραπείας. Οι αιτήσεις 

θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη 

διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄). 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου 

εξαμήνου). 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην 

περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους 

δύο γονείς. 

5. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο 

συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της 

πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014). 

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 

στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω, 

γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις 

όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις 

Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές 

Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ 

νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

7. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα 

συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από 

τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από 

τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει 

ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που 

αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 

Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση 

δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.. 

8. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας: 

a. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο 

πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών 

δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας, 

b. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 

9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας: 

a. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, 

διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω, 

b. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή 

http://www.orientum.gr/
mailto:info@orientum.gr
http://www.facebook.com/orientum


   
 

 

ΑΘΗΝΑ: Παπαδά 2 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 25  210/67.78.777 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 25ης Μαρτίου 37, Τ.Κ. 546 45  2310/868.478 

 www.orientum.gr,  info@orientum.gr,  www.facebook.com/orientum 

6/16 

ORIENTUM  Ε.Π.Ε. 

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας 

c. Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην 

οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα. 

10. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις 

αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β΄ 358) 

Κ.Υ.Α παθήσεις: 

a. Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω 

ΚΥΑ 

b. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή 

c. Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην 

οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα. 

11. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού 

των οστών: 

a. Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), 

b. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 
ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: (Φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 

ευρώ). 

Τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που 

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 το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει 

ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο 

φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το 

ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο 

δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά 

κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β:  (Φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 

ευρώ). 

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί 

μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην 

ίδια Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή 

έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, εφόσον το κατά κεφαλήν 

εισόδημα του φοιτητή, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της 

οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν 

αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια 

των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής 

ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει 

υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.  

Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και 

για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής 

ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή 

σε λόγους ανωτέρας βίας.  

Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά 

θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το 

Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή.  

Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού. 

Αλλοδαποί-Αλλογενείς. 

Υπότροφοι Αλλοδαποί-Αλλογενείς. 

Υπότροφοί Ομογενείς. 

Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση.  
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: 

Φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ 

 

 

1. Αν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του 

αδερφού του:  

a. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που 

εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του,  

b. υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής 

φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, 

υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της 

δυνατότητας αιτήσεως μετεγγραφής. 

2. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης 

του αδερφού του:  

a. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που 

εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων του,  

b. υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου 

Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του 

και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής. 

3. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αντιστοιχιών,  

a. τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχες 

Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  

b. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 

μετεγγραφής για αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης 

Περιφερειακής Ενότητας. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: 

Φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ 

 

 

1. Τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού, σύμφωνα με την 

ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

a. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που 

διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία 

κατοικίας, 

b. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 

c. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα της 

Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 

2. Εναλλακτικά, τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με 

την προηγούμενη περίπτωση (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄), που αφορά το εισόδημα 

έως 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν. (αν ο ένας αδερφός δεν επιθυμεί να πάρει 

μετεγγραφή) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής ΜΟΝΟ με 

μια κατηγορία δικαιούχων. Επιλέγουν την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ή την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’. 

 
* Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ερευνήσει τις δυνατότητες που του 

παρέχονται, τόσο με την κατηγορία της μοριοδότησης, όσο και με την κατηγορία των 

αδελφών φοιτητών, μπορεί να το πράξει, καταχωρώντας τις αιτήσεις του με προσωρινή 

αποθήκευση. 

** Για την εξαιρετική περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση 

με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφασή του, έχει δικαίωμα να 

προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά 

κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλει νέα αίτηση με την ίδια ή άλλη κατηγορία 

δικαιούχων. Οι αποθηκευμένες αιτήσεις που θα μείνουν σε κατάσταση προσωρινής 

αποθήκευσης θα απορριφθούν. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση 

μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα 

μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης 

μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν έχει υποβληθεί μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή 

Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης. 
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5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου 

εξαμήνου). 

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει 

δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. 

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας 

του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη και αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και 

μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων 

γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος 

διαζευγμένος.  

8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία 

στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η 

αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής 

του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον 

των προβλεπόμενων ετών φοίτησης, και β) υπεύθυνη δήλωση του/της 

αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή. Το ίδιο ισχύει και τους σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 

Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 

(Α.Σ.Σ.Υ.). 

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα. 

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2018), καθώς και 

λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων. 

12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας 

κατοικίας. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

1. 

Όνομα χρήστη (username) & κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία 

της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο 

φοιτούν. 

2. 

Οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίο σε περίπτωση που 

δεν έχουν στη διάθεσή τους, δύνανται να αναζητήσουν στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος 

στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 

1. 

Προσωπικά στοιχεία & Στοιχεία Επικοινωνίας (Επίθετο, Όνομα, Αριθμ. Μητρώου Φοίτησης, 

Έτος Γέννησης, Τμήμα/Σχολή, Έτος εισαγωγής, Κωδ. Εξετάσεων, Εξάμηνο Σπουδών, Κινητό, e-

mail, ΑΔΤ/Διαβατήριο) 

2. Ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια, για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθεί. 

3. 
Τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ, όπου 

επιθυμεί να μετεγγραφεί. 

4. Ατομικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

5. 

Ατομικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - εφόσον διαθέτει καθώς και τους Αριθμούς 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. 

* Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και 

πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της 

ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί 

προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα 

απορριφθεί. 

* Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν τα 

δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η 

ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986 (Α΄75). 

** Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων 

μετεγγραφής, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, που φοιτά 

προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες. 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 

1. 

Προσωπικά στοιχεία & Στοιχεία Επικοινωνίας (Επίθετο, Όνομα, Αριθμ. Μητρώου Φοίτησης, 

Έτος Γέννησης, Τμήμα/Σχολή, Έτος εισαγωγής, Κωδ. Εξετάσεων, Εξάμηνο Σπουδών, Κινητό, e-

mail, ΑΔΤ/Διαβατήριο) 

2. Το αντίστοιχο Τμήμα όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί. 

3. Ατομικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

4.  

Ατομικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - εφόσον διαθέτει καθώς και τους Αριθμούς 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. 

* Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και 

πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της 
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ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί 

προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα 

απορριφθεί. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: Αίτηση Μετεγγραφής 

Ο χρήστης για να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα, συμπληρώνει τον ΑΦΜ, τον 

ΑΜΚΑ, το Τμήμα φοίτησης και το εξάμηνο σπουδών του αδελφού φοιτητή του οποίου 

επικαλείται την ιδιότητα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην Περίπτωση Α΄ και Β΄ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’. 

Αν έχει περισσότερους αδελφούς/ες, επιλέγει έναν εξ αυτών. Την ίδια ακριβώς διαδικασία οφείλει να 

ακολουθήσει και ο αδελφός φοιτητής σε περίπτωση από κοινού μετεγγραφής. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: Αποποίηση μετεγγραφής από τον φοιτητή, προκειμένου να μετεγγραφεί ο 

αδελφός του 

Στην περίπτωση της αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες 

του Ν. 1599/1986 (Α΄75), ότι δεν θα αιτηθεί μετεγγραφή από το τρέχον Τμήμα φοίτησης με την 

παρούσα διαδικασία ή με οποιαδήποτε άλλη, καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, προκειμένου ο 

άλλος χρήστης/αδελφός του να διεκδικήσει τη μετεγγραφή του σε αντίστοιχο Τμήμα της 

Περιφερειακής Ενότητας σπουδών του ιδίου ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία οι γονείς του 

διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. 

* Επισημαίνεται ότι η δήλωση αποποίησης του αδελφού φοιτητή είναι απαραίτητη. 

** Οριστικοποιημένη αίτηση μετεγγραφής αιτούντα για την οποία δεν εντοπίζεται αντίστοιχη δήλωση 

αποποίησης του αδελφού θα απορρίπτεται. 

*** Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος η αποποίηση γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, στο Τμήμα υποδοχής.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

• Οι περιορισμοί που περιγράφονται στις περιπτώσεις των φοιτητών στους οποίους α) 

έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου 

μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή, β) 

των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, γ) των Αλλοδαπών – Αλλογενών, δ) των 

Υπότροφων Αλλοδαπών – Αλλογενών, ε) των Υπότροφων Ομογενών και στ) των 

Αθλητών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με διάκριση της 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ (Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής) της παρούσης, αφορούν μόνο 

τους φοιτητές αδελφούς που υποβάλλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο 

Τμήμα και όχι τους αδελφούς αυτών που υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη 

επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους. 

• Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να 

υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων 

στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την 

έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75). 

• Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής 

αιτήσεων μετεγγραφής, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος, 

που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες. 

• Στις περιπτώσεις σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) 

ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), η δήλωση 

αποποίησης μετεγγραφής κατατίθεται, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων 

μετεγγραφής, στο Τμήμα υποδοχής επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. μαζί 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 
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6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 

 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 

 

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 

 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 

 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

 

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 

  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

http://www.orientum.gr/
mailto:info@orientum.gr
http://www.facebook.com/orientum
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• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

   

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

http://www.orientum.gr/
mailto:info@orientum.gr
http://www.facebook.com/orientum
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7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
  

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 

  
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

  
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
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