
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ  

Οι φοιτητές/τριες με μετεγγραφή αδερφών μπορούν να εισέλθουν στο 

http://eggrafes.upatras.gr για την εγγραφής τους από 27/11/2018 - 3/12/2018, 

συμπληρώνοντας τον ΑΜ του Υπουργείου καθώς και στο πεδίο  Πατρώνυμο να 

εισάγουν τη λέξη  ΤΕΣΤ με κεφαλαία ελληνικά, επισυνάπτοντας: 

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας  

• Πιστοποιητικό γέννησης 

• Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή 

σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.amka.gr/AMKAGR ) 

• καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση 

μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης και για τον τρόπο εισαγωγής του 

αιτούντα. 

 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου 

εξαμήνου). 

 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα εάν ο φοιτητής έχει 

δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και τους δύο γονείς. 

 

5. Διαζευκτήριο ή Δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας 

του τέκνου στον ένα γονέα ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών κα 

μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 

Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων 

γονέων. 

 

6. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο γονέας, το ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη 

κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 

 

7. Βεβαίωση Σχολής ή Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι: 

α) ο αδελφός/η αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 

φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη 

πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του αδελφού/της αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι 

ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

 

8. Στην περίπτωση αδελφιών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή 

Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση 

μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή. 

 

9. Στην περίπτωση που αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα 

http://eggrafes.upatras.gr/
http://www.amka.gr/AMKAGR


μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης 

μετεγγραφής του αδελφού,, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή. 

 

10. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2017), καθώς και λογαριασμό 

ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων. 

 

11. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας 

κατοικίας. 

 

 

Η ολοκλήρωση της εγγραφής και η έκδοση πιστοποιητικών και 

κωδικών θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 


