
17-01-23 Μεηεγγπαθέρ/Μεηακινήζειρ Ακαδημαϊκού Έηοςρ 2022-

2023 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

θνηηεηέο ηωλ Α.Ε.Ι. θαη Α.Ε.Α. ηεο ρώξαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθόινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 θνηηεηέο ηωλ Α.Ε.Ι. θαη Α.Ε.Α. ηεο ρώξαο, νη νπνίνη εηζήρζεζαλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηελ θαηεγνξία ηωλ παζήζεωλ ηεο ππ΄ αξηζκ. 
Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπωο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, ζε πνζνζηό 5% θαζ ΄ππέξβαζε ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέωλ θαη 
ρωξίο εμεηάζεηο ην αθαδεκαϊθό έηνο 2022-2023, 

 θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ αξηζκνύ εηζαθηέωλ ζηα ΑΕΙ, 
έρνληεο θππξηαθή θαηαγωγή γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο 
κεηεγγξαθήο,   

 θνηηεηέο ηωλ Α.Ε.Ι. θαη Α.Ε.Α. ηεο ρώξαο, νη νπνίνη εηζήρζεζαλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζω ηωλ επαλαιεπηηθώλ εμεηάζεωλ Σεπηεκβξίνπ 
2022, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην  άξζξν 13 Α ηνπ λ.4186/2013 
(Α΄193), όπωο  έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη,  

 θνηηεηέο ηωλ Α.Ε.Ι. θαη Α.Ε.Α. έρνληεο αδέιθηα  πξνπηπρηαθνύο  θνηηεηέο 
εηζαρζέληεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδεκαϊθό έηνο 2022-2023, 
είηε κε ηελ  θαηεγνξία ηωλ  δηαθξηζέληωλ αζιεηώλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 
2725/1999 (Α’ 121), όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, είηε κε ηελ θαηεγνξία 
ηωλ επηηπρόληωλ ζηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο 2022, είηε κε ηελ θαηεγνξία 
ηωλ παζήζεωλ ηεο ππ΄ αξηζκ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), 
εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηηο κεηεγγξαθέο/κεηαθηλήζεηο 
αδειθώλ,   

όηη από ηην Τπίηη 17 Ιανοςαπίος 2023 έωρ και ηη Δεςηέπα 23 

Ιανοςαπίος 2023 και ώπα 14.00 κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε κεηεγγξαθήο/κεηαθίλεζεο. 

Διεςκπινίζεηαι όηι δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε αςηή ηη θάζη 

μεηεγγπαθών έσοςν μόνο οι θοιηηηέρ ηων ανωηέπω καηηγοπιών, οι 

οποίοι δεν είσαν δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία 

μεηεγγπαθών/μεηακινήζεων ηηρ πποηγούμενηρ θάζηρ (5/10/2022-

14/10/2022), εξαιηίαρ μεηαγενέζηεπηρ  εγγπαθήρ ηοςρ ζηα  

Τμήμαηα επιηςσίαρ ηοςρ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ηηο εηδηθέο εθαξκνγέο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή κέζω ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Υπνπξγείνπ) πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ 

αίηεζή ηνπο. 

https://transfer.it.minedu.gov.gr/


Γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή εθαξκνγή, νη αηηνύληεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην όλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θωδηθό (password) 

πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε από ηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο ή ηνπ Τκήκαηόο ηνπο γηα 

ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο ζην νπνίν θνηηνύλ.  

Επιζημαίνεηαι όηι η καηοσή Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) 

είναι ςποσπεωηική για ηον αιηούνηα ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ με 

μοπιοδοηούμενοςρ λόγοςρ και αδέλθια πποπηςσιακούρ θοιηηηέρ . 

Τα απνηειέζκαηα ηωλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ ζα αλαθνηλωζνύλ κεηά ηελ 

ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ. 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηε 

ζρεηηθή εγθύθιην.                                                             

 

Η ζρεηηθή εγθύθιηνο ΕΔΩ  

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD_2022-2023_.pdf

