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Α. ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
 

1. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων. 
2. Οι γονείς και τα τέκνα πολυμελών οικογενειών, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει 

το εικοστό έκτο (26) έτος της ηλικίας του. 
3. Τα τέκνα φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 
4. Τα ορφανά από ένα ή δύο γονείς τέκνα, εφόσον ο μέσος όρος του οικογενειακού 

εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τις 35.000 €. 
5. Οι φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν αθλητική 

διάκριση, εφόσον αυτή επιτρέπει την εγγραφή τους καθ΄ υπέρβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

6. Οι φοιτητές ή σπουδαστές που εγγράφηκαν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ για λόγους υγείας (ποσοστό 5% 
επί του αριθμού εισακτέων). 

 
Σημ:1: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνον όσοι βρίσκονται στο α΄ εξάμηνο των 
σπουδών τους. 
Σημ.2: Στην περίπτωση 1 έχουν δικαίωμα μετεγγραφής για τα α,β,γ και δ εξάμηνα. 
Σημ.3: Στις περιπτώσεις 3, 4 και 5 έχουν δικαίωμα μετεγγραφής και σε επόμενο εξάμηνο σπουδών, εφόσον ο 
λόγος μετεγγραφής ανακύψει μεταγενέστερα. 
Σημ. 4: Στην περίπτωση 6 μετεγγράφονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται. 

 
 

Β. ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
 

1. Για λόγους οικονομικούς: Τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του 
οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τις 
€35.000 (ποσοστό 10% των εισακτέων του τμήματος υποδοχής, 5% για Αττική & 
Θεσσαλονίκη). 
 
Σημ. 1: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνον όσοι βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο των 
σπουδών τους 
Σημ. 2: Εφόσον έχουν επιτύχει στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του τμήματος προέλευσης 
Σημ. 3: Σε περίπτωση μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων προηγούνται: 

- Τα τέκνα οικογενειών, μέλη των οποίων φοιτούν ήδη σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ διαφορετικών πόλεων που δεν 
συμπίπτουν με τον τόπο κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος δεν είναι μεγαλύτερος των 5.000 € του αντίστοιχου μέσου όρου των άλλων υποψηφίων 
- Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στα μαθήματα του τμήματος 
προέλευσης 
- Σε περίπτωση και πάλιν μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων 
υποψηφίων 



 
2. Τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής 
που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην 
κατηγορία ΑμΕΑ επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. 
 
Σημ. 1:  Μετεγγράφονται ε ποσοστό 1% των εισακτέων του τμήματος υποδοχής 
Σημ. 2: Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και σε επόμενο εξάμηνο σπουδών, εφόσον ο λόγος μετεγγραφής 
ανακύψει μεταγενέστερα  
Σημ. 3: Σε περίπτωση μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη: 
 - Ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος 
 - Ο συνολικός αριθμός μορίων στη τελευταία συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή η 
 συνολική βαθμολογία στα μαθήματα του τμήματος προέλευσης 
 - Σε περίπτωση και πάλι μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων 
 υποψηφίων 

 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

• Οι μετεγγραφές είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του 
τμήματος προέλευση και του τμήματος υποδοχής 

• Τα δικαιολογητικά για τις μετεγγραφές υποβάλλονται στο τμήμα υποδοχής από 1 έως 
15 Νοεμβρίου 

• Οι σπουδαστές ΤΕΙ που έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και ζητούν μετεγγραφή για 
οικονομικούς λόγους υποβάλλουν δικαιολογητικά από 1 έως 15 Απριλίου 

• Οι φοιτητές με λόγους υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής και πέραν 
της προθεσμίας 

• Δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για το ένα από τα δυο τμήματα, κατ’ επιλογήν 
του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή την 
πόλη που φοιτά ήδη ένας αδελφός 

• Φοιτητής που εισήχθη σε τμήμα ΑΕΙ του πολεοδομικού συγκροτήματος Αττικής ή 
Θεσσαλονίκης δεν δικαιούται μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα άλλου  ΑΕΙ του ιδίου 
πολεοδομικού συγκροτήματος 

• Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου, ή μέχρι 15 Ιουνίου για τους 
σπουδαστές που εισήχθησαν στο εαρινό εξάμηνο των ΤΕΙ. 

• Οι φοιτητές ή σπουδαστές που εισάγονται με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση 
των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν 
δικαίωμα μετεγγραφής 

• Οι μετεγγραφές εξωτερικού (άρα και από Κύπρο) απαγορεύονται. 
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