
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 5% 

Οι θοιηηηές ποσ εγγράθηκαν καηά ηο ζτολικό έηος 2014−2015 ζε Τμήμαηα 

Πανεπιζηημίων και ΤΕΙ, ζύμθωνα με ηην παράγραθο 1 ηοσ άρθροσ 35 ηοσ Ν. 

3794/2009, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει, οι οποίοι όμφς λόγφ σπέρβαζης 

ηοσ ορίοσ 5% δεν μπόρεζαν να εγγραθούν ζηο Τμήμα προηίμηζης ηοσς, 

αλλά ζε άλλο Τμήμα/Στολή, επιηρέπεηαι να μεηαθέροσν ηη θέζη ηης 

Στολής/Τμήμαηος, ποσ είναι ήδη εγγεγραμμένοι ζε ασηό ηης προηίμηζης 

ηοσς, ζύμθωνα με ηην σποπερίπηωζη ζη΄ ηης περίπηωζης γ΄ ηης παραγράθοσ 1 

ηοσ άρθροσ 53 ηοσ Ν. 4264/2014, όπως ασηή ζσμπληρώθηκε ζηο άρθρο88 ηοσ 

Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α΄).Άρθρο 2 

 

Διαδικαζία σποβολής αίηηζης μεηαθοράς θέζης θοίηηζης 

 

Οι θοιηηηές ηης παραγράθοσ 1 ηης παρούζης, καλούνηαι να σποβάλοσν αίηηζη 

ζηη Στολή ή ζηο Τμήμα ηοσ Πανεπιζηημίοσ ή ηοσ Τ.Ε.Ι., ποσ ήηαν η προηίμηζη 

ηοσς προκειμένοσ να μεηαθέροσν ηη θέζη θοίηηζηςηοσς, έως ηην 31η Ιανοσαρίοσ 

2015, ζσνοδεσόμενη από: 

α) πιζηοποιηηικό εγγραθής από ηο Τμήμα θοίηηζης ηοσς, ζηο οποίο θα 

αναγράθεηαι και ο ηρόπος ειζαγφγής ηοσς ζύμθφνα με ηην παράγραθο 1 ηοσ 

άρθροσ 35ηοσ Ν. 3794/2009, καθ’ σπέρβαζη ηοσ αριθμού ειζακηέφν ζε 

ποζοζηό 5%. Το πιζηοποιηηικό ασηό τορηγείηαι καηόπιν αιηήζεως ηοσ 

ενδιαθερόμενοσ για ηη ζσγκεκριμένη τρήζη. 

β) ανηίγραθο μητανογραθικού δεληίοσ σπουηθίοσ από ηο οποίο προκύπηει 

η επιλογή προηίμηζης ηης αιηούμενης Στολής /Τμήμαηος. 

 

Για ηα επόμενα ακαδημαϊκά έηη η αίηηζη ηης παραγράθοσ 1 σποβάλλεηαι από 

ηην 1η Σεπηεμβρίοσ έως ηην 30η Σεπηεμβρίοσ. 

 

 Αθού διαπιζηωθεί όηι πληρούνηαι οι ανωηέρω προϋποθέζεις, η Γραμμαηεία 

ηης Στολής / Τμήμαηος σποδοτής ενημερώνει ενηός δεκαημέροσ ηο θοιηηηή, 

όηι πρέπει να σποβάλει ζηη Στολή/ Τμήμα προέλεσζης ηοσ, αίηηζη διαγραθής 

και να προζκομίζει ηον αριθμό πρωηοκόλλοσ ασηής. 

 Προκειμένοσ να ολοκληρωθεί η διαδικαζία μεηαθοράς ηης θέζης ειζαγωγής η 

Στολή/ Τμήμα σποδοτής αιηείηαι σπηρεζιακά ηην αποζηολή ηοσ θακέλοσ ηοσ 

αιηούνηος από ηη Στολή/Τμήμα προέλεσζης, καθώς και ηη βεβαίωζη 

διαγραθής ηοσ. 
 

 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ δείτε το ςυνημμζνο ΦΕΚ 

 

          Από τη Γραμματεία 


