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Α. Με ηλεκτρονική Αίτηση - http://metegrafes.minedu.gov.gr 
 
1. Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων  
2. Γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 
εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του 
3. Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας  
4. Ορφανοί από ένα ή και δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τις 45.000 € (χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα). 
5. Φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν εξαιρετική 
αγωνιστική διάκριση. 
6. Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα, διαφορετικής πόλης 
της μόνιμης κατοικίας των γονέων, οι οποίοι επιθυμούν τη μετεγγραφή τους σε τμήματα 
εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
7.  Αδέλφια που φοιτούν σε τμήματα, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των 
γονέων τους και που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε 
αντίστοιχα τμήματα του ιδίου νομού, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.  
 
Σημείωση: Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο 
σπουδών. Εάν ο λόγος μετεγγραφής των κατηγοριών 3, 4, 5, 6 και 7 ανακύψει μεταγενέστερα, τότε οι 
αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματείες των τμημάτων υποδοχής.  

Β. Με υποβολή αίτησης στις Γραμματείες των τμημάτων υποδοχής 
1. Φοιτητές ή σπουδαστές που εγγράφηκαν σε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για 
σοβαρούς λόγους υγείας σε ποσοστό θέσεων 5% χωρίς ποσοστό μετεγγραφής. 
2. Φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι  γονείς ή τέκνα, ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που 
είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από 
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει 
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% μετεγγράφονται σε ποσοστό 
1%. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι 
ευρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει 
μεταγενέστερα. (Σε περίπτωση κάλυψης του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά, ο μέσος όρος 
οικογενειακού εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία μαθημάτων που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο τμήμα 
προέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, και τελικά κλήρωση).  
3. Τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος 
των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 €. Δικαίωμα 
υποβολής αίτησης έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών ή στο τρίτο 
εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα 
των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον 
αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών. Ποσοστό συνολικά 14% του 
αριθμού των εισακτέων, ειδικότερα 4% για το α’ εξάμηνο και 10% για το γ’ εξάμηνο 
σπουδών. Για τμήματα Λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης τα ποσοστά μειώνονται 
σε 9% συνολικά και ειδικότερα σε 4% και 5% αντίστοιχα για α’ και γ’ εξάμηνο 
σπουδών. (Σε περίπτωση κάλυψης του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά, ο μέσος όρος του 
οικογενειακού εισοδήματος, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ στην περίπτωση που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο τμήμα προέλευσης στα δύο 
πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία είναι ίδιος/ίδια, τότε και 
μόνον τότε επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσοστών μετεγγραφής). 
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4. Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα, διαφορετικής πόλης 
της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 
45.000€. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές 
που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους.  
Για τις μετεγγραφές σε τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης το ποσοστό 
των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 4% επί του αριθμού των εισακτέων 
του τμήματος υποδοχής και ειδικότερα, το ποσοστό των μετεγγραφομένων που βρίσκονται 
στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά το 2%, το 1% και το 1%, αντίστοιχα. Για τμήματα υποδοχής εκτός των 
παραπάνω περιοχών δεν τίθενται ποσοστιαίοι περιορισμοί ούτε περιορισμοί εισοδήματος. 
(Σε περίπτωση κάλυψης του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά, ο μέσος όρος του οικογενειακού 
εισοδήματος, ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές 
εξετάσεις ή η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο 
συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία είναι ίδιος/ίδια, τότε και μόνον τότε επιτρέπεται η 
υπέρβαση των ποσοστών μετεγγραφής). 
5. Φοιτητής τρίτεκνης οικογένειας δύναται να υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής μετά τη λήξη 
της προθεσμίας μετεγγραφών απευθείας στο τμήμα υποδοχής στην περίπτωση που το 
τρίτο τέκνο της οικογένειας γεννηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτός βρίσκεται στο α’ εξάμηνο σπουδών (αριθ. 387/2008 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.). 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ισχύει η ομαδοποίηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου 
Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής: 
Τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης 
ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
β) ως ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και Χαλκίδας,  
γ) ως Πανεπιστήμια του νομού Θεσσαλονίκης νοούνται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, και 
δ) ως ΤΕΙ του νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώνυμο ΤΕΙ.  
Ο αριθμός των αιτουμένων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των ανωτέρω ομάδων 
κατανέμεται στα αντίστοιχα τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των τμημάτων 
αυτών. Ακολούθως, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα τμήματα αυτά με 
κριτήριο τον συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές 
εξετάσεις σε σχέση με τη βάση εισαγωγής κάθε αντίστοιχου τμήματος. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή αυτή 
ισχύει μόνο για τις αναφερόμενες Α κατηγορίες. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι σπουδαστές στο ΤΕΙ 
Χαλκίδας, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής στο Νομό Αττικής και αντίστροφα οι σπουδαστές 
στο ΤΕΙ Πειραιά ή Αθήνας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο ΤΕΙ Χαλκίδας.  
 
Οι εισαχθέντες στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των 
μορίων εισαγωγής ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα 
μετεγγραφής. 
Οι διατάξεις περί μετεγγραφών εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται με βάση τη 
συμμετοχή τους στις εθνικές εξετάσεις μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων 
εισάγονται ως προερχόμενοι από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης καθώς και οι 
απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων και Β’ κύκλου ΤΕΕ 
που εισήχθησαν σε ΤΕΙ. 
 
Παρατήρηση:  
Η οριστική απόφαση για τους δικαιούχους καθορίζεται από το ηλεκτρονικό 
σύστημα του Υπουργείου ή τις Γραμματείες των τμημάτων υποδοχής 


