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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΣΤΟΧΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι δυνητικά δικαιούχοι 
ενδιαφερόμενοι, για τη διαδικασία Μετεγγραφής Αδελφών. 

1.2 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 

Το παρόν σύστημα αφορά αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (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 
ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του 
φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος δεν υπερβαίνει τα12500 ευρώ. 

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί: α) είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές 
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 
ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ημερήσιου ή εσπερινού. β) είτε μέσω της άσκησης του 
δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή 
Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους 
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

1.3 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους μέσω της ιστοσελίδας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή 
μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr. 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 του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εύδοξος, 
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. 

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.minedu.gov.gr/
https://transfer3.it.minedu.gov.gr/
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Προσοχή! 

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία. 

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην αίτησή σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.  

Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (π.χ. βρίσκεστε σε 
Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή 
εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, 
χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".  

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση 
InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών 
δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του 
φυλλομετρητή σας. 
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2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, 
που βρίσκεται στη διεύθυνση που ακολουθεί. Συνιστάται η χρήση σύγχρονου browser. 

  

 

Πληροφορία 

http://transfer3.it.minedu.gov.gr 

  

Η αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα το οποίο ακολουθεί: 

 

 

Εικόνα 2-1: Αρχική Σελίδα 

Ο χρήστης ξεκινά την εισαγωγή του στο σύστημα με το πάτημα του σχετικού κουμπιού 

. Σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να γυρίσει στην 
αρχική σελίδα, πατώντας το σύνδεσμό «Αρχική Σελίδα». 

http://transfer3.it.minedu.gov.gr/
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Εικόνα 2-2: Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα 

 

Στο ίδιο μενού, ο χρήστης μπορεί να βρει όλα τα νομικά έγγραφα (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκυκλίους) που αφορούν στη διαδικασία, στον σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα».  

 

Εικόνα 2-3: Χρήσιμα Έγγραφα 
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3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Με το πάτημα του κουμπιού στην αρχική σελίδα, ο χρήστης προωθείται στην 
Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) του GRNET, μέσω του οποίου καλείται να επιλέξει 
το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί. 

Εικόνα 3-1: GRNET επιλογή Σχολής Επιτυχίας 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την επιλογή του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει, μέχρι 
να κλείσει ο browser, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 3-2: Αποθήκευση GRNET επιλογή Σχολής Επιτυχίας 

 

Εν συνεχεία καλείται να εισάγει τα στοιχεία του (username, password), στην οθόνη εισόδου που του 
παρέχει το σύστημα ταυτοποίησης του Ιδρύματος φοίτησης του. Ενδεικτικό παράδειγμα φαίνεται 
στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3-3: Μηχανισμός ταυτοποίησης 

Η παραπάνω οθόνη θα είναι διαφορετική ανάλογα με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο 
χρήστης.  

  

 

Πληροφορία 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει τα στοιχεία πιστοποίησής του στο 
GRNET ή δεν είναι γνώστης της παραπάνω διαδικασίας, θα πρέπει να 

επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής φοίτησής του. 

  

3.2 ΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στο πρώτο βήμα της εφαρμογής, και μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, 
εμφανίζεται η φόρμα με τα Προσωπικά Στοιχεία του, όπως είναι καταγεγραμμένα στα Πληροφοριακά 
Συστήματα του Τμήματος που φοιτά, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 3-4: Φόρμα Προσωπικών Στοιχείων 

Εάν  κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι, τα στοιχεία που αναγράφονται  στους πίνακες «Προσωπικά 
Στοιχεία» και «Στοιχεία Φοίτησης» δεν είναι ορθά ή δεν είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.  

Στον πίνακα «Στοιχεία Πανελλαδικών» περιλαμβάνονται πληροφορίες, που αντλήθηκαν από τα 
Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με βάση τον κωδικό εξετάσεων του 
υποψηφίου. Αν ο κωδικός εξετάσεων δεν είναι ορθός, όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα δεν 
θα αντιστοιχούν στον υποψήφιο, οπότε είναι απαραίτητο να ζητήσει διόρθωση του κωδικού 
εξετάσεων από τη Γραμματεία του Τμήματός του. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα είναι 
απαραίτητα, προκειμένου να κατανοήσει ο υποψήφιος αν πληροί τις βάσεις μετεγγραφής και 
μετακίνησης.  

Εάν, τέλος, κατά τον έλεγχο των στοιχείων ο χρήστης διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται 

στη φόρμα  είναι ορθά, προχωρά στο επόμενο βήμα με τα πάτημα του κουμπιού  

 

3.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Στο δεύτερο βήμα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας, 
ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία από τους διαχειριστές του συστήματος. 

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που καλείται να συμπληρώσει είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και το κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας, στα αντίστοιχα πεδία. 

 

 

Εικόνα 3-5: Λοιπά Στοιχεία χρήστης 

 

Με την συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο χρήστης προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το 

κουμπί  . Εάν χρειάζεται, μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη πατώντας 

το κουμπί . 
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3.4 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στο τρίτο βήμα της διαδικασίας, ο χρήστης καλείται να καταχωρίσει τα οικονομικά στοιχεία του 
(ΑΦΜ), τον ΑΜΚΑ του, καθώς και τα ΑΦΜ των γονέων του ή της/του συζύγου, αδελφών κάτω των 25 
ετών άγαμων με εισόδημα, ή να επιλέξει από την πτυσσόμενη λίστα   λόγο που δεν θα συμπληρώσει 
κάποιο από τα υπόλοιπα  ΑΦΜ, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.  

 

Εικόνα 3-6: Οικονομικά Στοιχεία 

Πιο συγκεκριμένα, στα «Στοιχεία Αιτούντος» θα πρέπει να συμπληρώσει τους προσωπικούς του 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. Η συμπλήρωση είναι Υποχρεωτική 
και για το ΑΦΜ και για  το ΑΜΚΑ  
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Εικόνα 3-7: Στοιχεία Αιτούντος 

Στα «Στοιχεία γονέων /κηδεμόνων » πρέπει να συμπληρώσει το ΑΦΜ  του ενός από τους Γονείς του 
ή Κηδεμόνες του (πχ του πατέρα του) όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-8: Στοιχεία γονέων / κηδεμόνων  

Στην περίπτωση που υφίσταται λόγος μη συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, ο χρήστης μπορεί 
να επιλέξει το λόγο αυτό από τη σχετική πτυσσόμενη λίστα, όπως φαίνεται και στην εικόνα που 
ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-9: Λόγος μη συμπλήρωσης 

Στην ίδια ενότητα θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΦΜ του δεύτερου Γονέα ή Κηδεμόνα του (πχ της 
μητέρας του), όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-10: Στοιχεία γονέων / κηδεμόνων  
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Στην περίπτωση που υφίσταται λόγος μη συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων,  ο χρήστης μπορεί 
να επιλέξει το λόγο που συντρέχει για την περίπτωσή του, από τη σχετική πτυσσόμενη λίστα, όπως 
φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-11: Λόγοι μη συμπλήρωσης 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο χρήστης είναι διαζευγμένος/η υποχρεούται να συμπληρώσει 
μόνο το προσωπικό του ΑΦΜ στα «Στοιχεία Αιτούντος». Έτσι, στις ενότητες «Στοιχεία 
γονέων/κηδεμόνων» επιλέγει το στοιχείο «Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ» από τις δύο αντίστοιχες πτυσσόμενες λίστες, ως λόγο μη 
συμπλήρωσης του δεύτερου και τρίτου ΑΦΜ, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3-12: Λόγος μη συμπλήρωσης ΑΦΜ: Διαζευγμένος 

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι έγγαμος, συμπληρώνει το προσωπικό του ΑΦΜ στα «Στοιχεία 
Αιτούντος», επιλέγει το ΝΑΙ στο πεδίο «Είμαι έγγαμος/η» και συμπληρώνει το ΑΦΜ του της συζύγου 
στο πεδίο «ΑΦΜ Συζύγου»  , της ενότητας «Οικονομικά στοιχεία συζύγου».  

 

Εικόνα 3-13: Έγγαμος 

 

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει αδέλφια κάτω των 25 ετών τα οποία διαθέτουν εισόδημα θα πρέπει 
να δηλώσει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους στην ενότητα «Οικονομικά στοιχεία αδελφών». Αφού πρώτα 
επιλέξει το ΝΑΙ στο πεδίο «Έχω άγαμα αδέλφια κάτω των 25 με εισόδημα» 

 

Εικόνα 3-14: Αδέλφια κάτω των 25 ετών με εισόδημα 

 

Αφού συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία, για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα μετάβασης στο 
επόμενο βήμα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ότι αποδέχεται την ορθότητα των στοιχείων και επιθυμεί 
την άντληση των οικονομικών του στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά την 
επιλογή εμφανίζεται έγχρωμο πλαίσιο, το οποίο πληροφορεί για την κλίμακα του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος για τα ΑΦΜ που δηλώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. 
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Εικόνα 3-15: Αποδοχή στοιχείων 

 

Με την αποδοχή των στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει αν επιθυμεί να προχωρήσει σε αίτηση 

μετεγγραφής ή σε αποποίηση μετεγγραφής, πατώντας το κουμπί  ή το κουμπί

 αντίστοιχα. Εναλλακτικά, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην 

προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί   

 

 

Εικόνα 3-16 

 

Μόνο σε περίπτωση που επιλέξει να προχωρήσει σε αίτηση μετεγγραφής και εφόσον το κατά 
κεφαλήν εισόδημα είναι μικρότερο των 5.000 Ευρώ όπως φαίνεται στην εικόνα, 

 

Εικόνα 3-17 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα προβεί σε από κοινού αίτηση με τον αδελφό του για 
την περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ή αν θα αιτηθεί μόνο αυτός και ο 
αδελφός του θα αποποιηθεί το δικαίωμα μετεγγραφής.  
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Εικόνα 3-18: Τύπος αίτησης 

3.5 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΛΦΟΥ/ΗΣ 

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ότι κι αν έχει επιλέξει ο χρήστης στο 
προηγούμενο βήμα, καλείται να καταχωρίσει τα στοιχεία του αδελφού/ης του (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, εξάμηνο 
και τμήμα φοίτησης), όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

Εικόνα 3-19: Στοιχεία αδελφού 

 

 
Προσοχή! 

Ο αδελφός του οποίου τα στοιχεία δηλώθηκαν στην παραπάνω φόρμα, είναι 
απαραίτητο να εισαχθεί επίσης στην εφαρμογή και να υποβάλει είτε αίτηση 

μετεγγραφής είτε δήλωση αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής.  

Αν ο αδελφός δεν προβεί σε κάποια από αυτές τις ενέργειες, η αίτηση θα 
θεωρηθεί άκυρη. 

 

 

 

3.6 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να γίνει επιλογή της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η 
μόνιμη κατοικία των  γονέων ή στην οποία έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, από την 
λίστα όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Εικόνα 3-20: Περιφέρεια γονέων 

 

3.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη στα προηγούμενα βήματα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον 
πληροφορεί: 

α) Αν έχει δικαιώμα μετεγγραφής/μετακίνησης και αν όχι για ποιον λόγο 

β) Αν βρέθηκαν αντίστοιχα Τμήματα  

γ) Ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ο αδελφός, αν δεν έχει ήδη προβεί. 

Στο  παρακάτων παράδειγμα το κατά κεφαλήν εισόδημα του χρήστη είναι μικρότερο από 5000 ευρώ 

και έχει επιλέξει ότι «Αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης με τη γενική διαδικασία.» Το σύστημα 
ενημερώνει το χρήστη ότι μπορεί να επιλέξει αντίστοιχο Τμήμα από την πτυσσόμενη λίστα, που 
περιλαμβάνει αντίστοιχα Τμήματα, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα κατοικίας των γονέων, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-21: Αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα  

 

Εάν ο χρήστης  έχει επιλέξει «Αίτηση από κοινού μετεγγραφής/μετακίνησης με χρήση της 

ρύθμισης για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα Επιθυμώ να μετεγγραφώ/μετακινηθώ από κοινού 

με τον αδελφό μου στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων μας. Ο/Η 

αδελφός/ή μου έχει υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση στην 

ίδια περιφερειακή ενότητα.» και δεν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα ή Τμήματα που να υπάρχει 
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δυνατότητα μετακίνησης, στην περιφερειακή ενότητα κατοικίας των γονέων, τότε ο χρήστης θα 
ενημερωθεί με μήνυμα όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 3-22: Σφάλμα 92  

 

 

Σε άλλο παράδειγμα, ο ένας από τους αδελφούς (έστω ότι τον καλούμε α)  υποβάλει αίτηση 
μετεγγραφής, για αντίστοιχο Τμήμα. Έστω ότι  δεν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα ούτε στον αδελφό 
ούτε στην περιφερειακή ενότητα των γονέων  (ή δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της βάσης 
μετεγγραφής). Αν ο αδελφός (έστω β) του αιτούντα είναι επίσης πρωτοετής, το Π.Σ εξετάζει τις 
δυνατότητες του β για αίτηση μετεγγραφής στην περιφερειακή ενότητα του α ή στην περιφερειακή 
ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων. 

Αν βρεθεί σενάριο που να ικανοποιείται για μεμονωμένες αιτήσεις, τότε εξετάζεται η δυνατότητα με 
τεγγραφής από κοινού σε Τρίτη περιφερειακή ενότητα.  Αν δεν υπάρχει Τρίτη περιφερειακή ενότητα 
για μετεγγραφή και για τους δύο, εξετάζονται συνδυασμοί μετεγγραφής και μετακινησης. Αν με 
κανένα από τους προηγούμενους τρόπους δεν βρεθεί υλοποιήσιμο σενάριο το Πληροφοριακό 
Σύστημα εξετάζει τη  δυνατότητα μεμονωμενων μετακινήσεων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η μόνη δυνατότητα που απομένει στους δύο αδελφούς, είναι η 
υποβολή αίτησης μετακίνησης σε Τρίτη περιφερειακή ενότητα . Το Πληροφοριακό σύστημα 
ενημερώνει τον αιτούντα με κατάλληλο μήνυμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-23: Μετακίνηση από κοινού σε τρίτη πόλη 

 

Σε άδιαφορετικό παράδειγμα, ο χρήστης  έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 5000-12,500 και θέλει να 

υποβάλει  αίτηση μετεγγραφής. Το σύστημα δεν θα  εμφανίσει την επιλογή για  «Αίτηση από κοινού 

μετεγγραφής/μετακίνησης με χρήση της ρύθμισης για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα». Από τον 
χρήστη θα ζητηθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του αδελφού του  και εφόσον υπάρχει αντίστοιχο 
τμήμα που να εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα σπουδών του αδελφού  , τότε ο χρήστης θα 
ενημερωθεί με μήνυμα όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 3-24: Μετεγγραφή  στην πόλη σπουδών του αδελφού  

 

Σε άλλο παράδειγμα  χρήστης  με κατά κεφαλήν εισόδημα 5000-12500 και αδελφό σε μεγαλύτερο 
έτος, θέλει να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής σε 
αντίστοιχο τμήμα. Το σύστημα θα αναζητήσει πιθανά τμήματα για μετακίνηση, και εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα αυτή, τότε ο χρήστης θα ενημερωθεί με μήνυμα όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3-25: Μετακίνηση στην πόλη σπουδών του αδελφού  

Για κάθε διαφορετική περίπτωση και δυνατότητα για μετεγγραφή ή μετακίνηση, το Πληροφοριακό 
Σύστημα εξετάζει όλες τις δυνατότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και  ενημερώνει τον 
χρήστη με κατάλληλα μηνύματα  και όπου είναι δυνατό, του υποδεικνύει τις επόμενες ενέργειες, που 
μπορεί να ακολουθήσει ο ίδιος και ο αδελφός του. 

3.8 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Εάν ο ένας από τους αδελφούς δεν επιθυμεί ή δεν έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί, επιλέγει τη 
δυνατότητα Αποποίησης Μετεγγραφής μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου, οπότε θα μεταβεί στην 
σελίδα του παρακάτω σχήματος.  
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Εικόνα 3-26: Αποποίηση μετεγγραφής  

 

 

 

 

3.9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο βήμα αυτό, το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για το σύνολο των 
δικαιολογητικών τα οποία απαιτούνται προς απόδειξη της ορθότητας των όσων αναφέρει στην 
αίτησή του. Τα δικαιολογητικά αυτά θα παραδοθούν από τον υποψήφιο στη Γραμματεία της Σχολής 
ή του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί, εφόσον είναι επιτυχών. 

Ενδεικτικό παράδειγμα για υποψήφιο παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3-27: Δικαιολογητικά 
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Στην περίπτωση αποποίησης μετεγγραφής, το μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η δήλωση 
αποποίησης, την οποία ο χρήστης θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει, ώστε τυχών επιτυχών 
αδελφός/ή του να τη χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση της δικής του/της μετεγγραφής. Η 
περίπτωση αυτή φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 3-28: Δικαιολογητικά αποποίησης 

Ο χρήστης προχωρά στο επόμενο βήμα πατώντας το κουμπί  ή επιστρέφει στην 

προηγούμενη οθόνη πατώντας το κουμπί   

 

3.10 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

Στο βήμα αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει μία συνοπτική παρουσίαση  της αίτησης  με όλα 
τα στοιχεία που συμπλήρωσε στα προηγούμενα βήματα, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται,  προς απόδειξη  των όσων δήλωσε στην αίτησή του, όπως φαίνεται στην εικόνα: 
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Εικόνα 3-29: Ενδεικτικό παράδειγμα σύνοψης 

Αν ο χρήστης αντιληφθεί κάποιο λάθος στα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σύνοψη, μπορεί να 

επιστρέψει στα προηγούμενα βήματα μέσω του κουμπιού  και να διορθώσει το 
λανθασμένο στοιχείο. 

 

 

3.11 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Σε κάθε βήμα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το σύνολο των επιλογών του με τη χρήση 
του συνδέσμου «Αποσύνδεση», όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, είτε να επιστρέψει σε 
προγενέστερα βήματα του συστήματος για να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, πατώντας το κουμπί  

. 
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Εικόνα 3-30: Αποσύνδεση από το Σύστημα και ακύρωση επιλογών 

3.12 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Με την επιλογή του κουμπιού  ο χρήστης μπορεί να προβεί σε προσωρινή 
αποθήκευση της αίτησης ή της δήλωσης αποποίησης. Στην προσωρινή αποθήκευση όλα τα 
δηλωθέντα τα στοιχεία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, αλλά η αίτηση ή η 
δήλωση αποποίησης παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις από τον 
χρήστη, όταν εισαχθεί εκ νέου στην ηλεκτρονική εφαρμογή. 
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Εικόνα 3-31: Εκτύπωση μη Οριστικοποιημένης Αίτησης 
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Εικόνα 3-32: Μη οριστικοποιημένη  

 

 

Ο χρήστης μπορεί να τυπώσει ή να αποθηκεύσει την ηλεκτρονική προσωρινή αίτηση ώστε να προβεί 
σε ελέγχους ορθότητας των στοιχείων της. 

 
Προσοχή! 

Η επιλογή προσωρινής αποθήκευσης δεν αρκεί για την υποβολή της αίτησης. Ο 
χρήστης θα πρέπει να προβεί σε Οριστική Υποβολή της αίτησης του για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία. 
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3.13 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Το τελικό βήμα της διαδικασίας είναι η οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής ή της δήλωσης 

αποποίησης. Αυτό γίνεται με το πάτημα του κουμπιού  από την φόρμα σύνοψης 
(βλέπε κεφάλαιο 3.10). 

  

 
Προσοχή! 

Μετά την Οριστική Υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δεν μπορεί να προβεί 
σε περαιτέρω αλλαγές της αίτησης αυτής. 

  

Μετά την οριστική υποβολή  ο Χρήστης  δεν θα  μπορεί να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές, οπότε  
αναδύεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 3-33: Επιβεβαίωση οριστικής υποβολής 

Εάν ο χρήστης δεν είναι έτοιμος να οριστικοποιήσει την αίτησή του, μπορεί να πατήσει το κουμπί  

. 

Εάν ο χρήστης είναι σίγουρος για τις επιλογές του, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της 

αίτησης, με το πάτημα του κουμπιού  . 

Με το πάτημα του κουμπιού  στο αναδυόμενο παράθυρο, το σύστημα προχωρά 
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος  βλέπει το pdf αρχείο της ηλεκτρονικής του 
αίτησης ή δήλωσης αποποίησης, η οποία πλέον φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο χρήστης μπορεί είτε 
να αποθηκεύσει το pdf  αρχείο της αίτησης στον υπολογιστή του, είτε να προχωρήσει στην 
εκτύπωση του αρχείου, καθώς θα χρειαστεί να το προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος 
υποδοχής σε έντυπη μορφή. 

 

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή και στην περίπτωση δήλωσης αποποίησης. 
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Προσοχή! Κάθε ΟΡΙΣΤΙΚΗ αίτηση ή δήλωση αποποίησης έχει συγκεκριμένο και μοναδικό 
Αριθμό Πρωτοκόλλου.  Χωρίς αριθμός πρωτοκόλλου, τόσο η αίτηση όσο και η 

δήλωση αποποίησης δεν είναι έγκυρη. 

  

 

Αντίγραφο της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθεί από τον επιτυχόντα στο Τμήμα 
υποδοχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσει για την αποθήκευση της 

αίτησης και την εκτύπωσή της σε ικανό αριθμό αντιτύπων.  

Αντίγραφο της δήλωσης αποποίησης θα πρέπει να προσκομισθεί από τον αδελφό 
του δηλούντα στο δικό του Τμήμα υποδοχής, συνεπώς η εκτύπωση της δήλωσης 

αποποίησης είναι επίσης απαραίτητη. 

 

 

 

 

Αρ.Πρωτοκόλλου: 2/4-10-2022 
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Εικόνα 3-34: Τελική Εκτύπωση Αίτησης 

 

Στην περίπτωση που ο ένας από τους αδελφούς δεν επιθυμεί ή δεν έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί, 
και έχει επιλέξει την δυνατότητα Αποποίησης Μετεγγραφής μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου, οπότε 
θα μεταβεί στην σελίδα του παρακάτω σχήματος 

 

 

Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης, τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται στη Βάση 
Δεδομένων, αλλά η αίτησή του δεν έχει υποβληθεί οριστικά και παραμένει σε εκκρεμότητα για 
ενδεχόμενες διορθώσεις. 

Επιπροσθέτως, ο Υποψήφιος λαμβάνει μία εκτύπωση με τα στοιχεία της προσωρινής αίτησής του 
όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί και ο Υποψήφιος πρέπει να εισέλθει στο σύστημα ξανά για 
την οριστικοποίηση της αίτησής του. 
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Εικόνα 3-35: Μη Οριστικοποιημένη Εκτύπωση Αποποίησης 

 

 

Εάν ο χρήστης είναι σίγουρος για τις επιλογές του, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της 

αίτησης, με το πάτημα του κουμπιού  . 
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Με το πάτημα του κουμπιού  στο αναδυόμενο παράθυρο, το σύστημα προχωρά 
στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος  βλέπει το pdf αρχείο της ηλεκτρονικής  
δήλωσης αποποίησης, η οποία πλέον φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο χρήστης μπορεί είτε να 
αποθηκεύσει το pdf  αρχείο της αίτησης στον υπολογιστή του, είτε να προχωρήσει στην εκτύπωση 
του αρχείου, καθώς θα χρειαστεί να το προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής σε 
έντυπη μορφή. 

 

 

Εικόνα 3-36: Οριστικοποιημένη Εκτύπωση Αποποίησης 
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3.14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή του, με την επανάληψη 
εισαγωγής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, εμφανίζεται ενημερωτική ενότητα με το Είδος της 
υποβολής τον Αριθμό πρωτοκόλλου το ίδρυμα τμήμα επιλογής καθώς και την Κατάσταση της 
δήλωσης μετεγγραφής του/της αδελφού αδελφής του αιτούντος, όπως φαίνεται στην εικόνα 3-37.  

3.15 ΑΡΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή του και  διαπιστώσει ότι έχει 
συμπληρώσει λάθος στοιχεία, έχει τη δυνατότητα, να αναιρέσει την οριστικοποίηση της αίτησης του, 
προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

Εικόνα 3-37: Άρση οριστικής Υποβολής 

 

Για να αναιρέσει ο χρήστης την οριστική υποβολή της αίτησής μετεγγραφής του ή της δήλωσης 
αποποίησης μετεγγραφής, πρέπει επιλέξει τον σύνδεσμο στο που εμφανίζεται στο δεξί κάτω μέρος 
της σελίδας  (όπως φαίνεται και στην προηγούμενη εικόνα). Επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο 
εμφανίζεται η επιλογή της Άρσης Οριστικοποίησης (βλέπε εικόνα 3-38). 
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Εικόνα 3-38: Άρση αίτησης 

 

Αμέσως μετά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσμο «Άρση Οριστικοποίησης». 

 

 
Προσοχή! 

Εάν ο χρήστης επιλέξει Άρση Οριστικοποίησης, θα διαγραφεί ο αριθμός 
πρωτοκόλλου και η αίτηση του θα επανέλθει σε κατάσταση προσωρινής 
αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να προβεί εκ νέου σε 

οριστικοποίηση. 

 

Στην φόρμα που εμφανίζεται ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον προσωπικό του κωδικό 
εξετάσεων και εν συνεχεία να επιλέξει ξανά τον σύνδεσμο «’ΑΡΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ» (βλέπε εικόνα 
3-39). 

 

 

 

 Εικόνα 3-39: Άρση αίτησης 
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Σε περίπτωση ορθής συμπλήρωσης του κωδικού εξετάσεων και επιλογής του συνδέσμου της άρσης 
της οριστικοποίησης της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της ενέργειας της 
άρης οριστικοποίησης (βλέπε εικόνα 3-40). 

 

Εικόνα 3-40: Επιτυχής άρση οριστικοποίησης 

 


