
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2014-2015 

 

Καλούνται οι κάτωθι αιτούντες για μεταφορά θέσης με οικονομικά κριτήρια(σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 ,ΦΕΚ 147 Α΄ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση)- να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα 

δικαιολογητικά της μετεγγραφής τους από τις 7-01-2015 έως και τις 15-01-2015  και ώρες από 11-1 μ.μ.    

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

14033177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1 

14043752 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2 

14035735 ΜΗΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 

14045515 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 4 

14033173 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 5 

14035053 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 6 
 

 

 

Από τη Γραμματεία 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 

1. Επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 53 του 

N. 4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις 

εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 

2013− 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχο− 

λή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται 

ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής 

τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον, κατά το 

έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου 

και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό 

των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή. 

2. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με από− 

φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4805 

Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο 

αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται 

να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού 

των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα. 

3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν 

σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί− 

ου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα (1) αντίστοιχο 

τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 

4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά 

σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα πα− 

ρακάτω: 

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των 

μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά 

αύξουσα κατανομή και 

β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήματος, τα μόρια 

εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα 

σειρά κατάταξης. 

5. Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον 

περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου πο− 

σόστωσης επιτρέπεται σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα 

από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. 

Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και 

προς σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και 



Θεσσαλονίκης. 

6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μετα− 

φορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτη− 

ρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί− 

ας και Θρησκευμάτων. 

7. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των 

ΑΕΙ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους 

των αντιστοίχων σχολών, τμημάτων και των εισαγω− 

γικών κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα 

επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η 

απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία 

περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημε− 

ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του 

Υπουργού. 

8. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης 

γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του N. 4264/2014 τίθεται 

φράση ως εξής: 

«και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του 

οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρία 

 

              ‘ 

 


