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Αγαπητή/έ ιcυρίαlκύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 132468/2021 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους
2021-2022>1,
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να
απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήwμα αλ/ά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που
αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

-Συνημμένα:-------------------------------
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Διεκπεραίωση μέσω Ηλεκτροvu<οιJ Ταχυδρομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕ¥ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ¥ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔε¥ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗΣ ΑΝΑΠ1ΎΕΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟIΤΗΤιΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & YΠOTPOΦJΩN
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2021
Αρ.Πρωτοκόλλου: 132468/21

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ - Πόλη
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

:Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
:Α.Τσελlκα
: 210 3442321

Προς: Τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, τους
Προέδρους των Δ.£. των Πανεπιστημίων και
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφέι; ακαδημαϊκού έτουι; 1011-2022.

Κοιν.: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (CUnet)
ίηtQ@gιιιιet.αr

Αναφορικά με τη διαδικασία των μετεγγραΦών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 72 έως 81 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ111 Α'), τις με αριθ. 142413/l1/19.10.2020 (Β' 4617)
και 148236/Ζ1/30.10.2020 (Β' 4806) αποΦάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ενόψει
έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούμε νια την άμεση έκδοση και απόδοση των σχετικών
ιδρυματικών λοναριασμών, για την πρόσβαση των Φοιτητών στις ηλεκτρονικές Ακαδημα'ίκές Υπηρεσίες
(πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ). έτσι ώστε να είναι σε θέση να προΒούν σε ηλεκτρονική αίτηση
μετεγνραΦής,

Προκειμένου η ωιηρεσία μας να προβεί στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για την
υποβολή των αιτήσεων μετεγγραΦών, παρακαλούμε για την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση των
απαιτούμενων στοιχείων τα οποία αφορούν τους δικαιούχους Φοιτητές. Ειδικότερα, οι παρακάτω
πληροφορίες οι οποίες διατηρούνται στα μητρώα φοιτητών, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες μέσω των
Παρόχων Ταυτότητας (Identity Providers) των Ιδρυμάτων προς το Πληροφοριακό Σύστημα ΜετεγγραΦών,
μέσω της Ομοσπονδιακής Υποδομής Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης του Εθνικού Δικτύου Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

Συγκεκριμένα τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή με ελληνικούς χαρακτήρες.
• Ηπλήρης ημερομηνία γέννησης του Φοιτητή.
• Ο κωδικός του τμήματος φοίτησης, σύμΦωνα με την κωδικοποίηση η οποία χρησιμοποιείται από το

μηχανογραΦικό δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
• Ο αριθμός μητρώου του Φοιτητή, όπως αυτός ορίζεται μοναδικά στο εύρος του Ιδρύματος.
• Το ακαδημα"ίκό έτος εγγραΦής και το τρέχον εξάμηνο Φοίτησης.
• Ο β-ψήΦιος κωδικός υποφηΦίου, με τον οποίο συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το

έτος εισαγωγής του στο Τμήμα, εΦόσον αυτός είναι διαθέσιμος από το ηλεκτρονικό μητρώο
Φοιτητών του Ιδρύματος.

Στις περιmώσεις που είναι εΦικτό, συστήνεται και η διάθεση των παρακάτω στοιχείων:
• Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑτου Φοιτητή.
• Ηδ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
• ΚινητότηλέΦωνο επικοινωνίας.
• Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

http://www.minedu.gov.gr


Επισημαίνεται ότι:
α) ο οκταΦήΦιος κωδικός υποψηΦίου Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι απαραίτητος τόσο για την
υποβολή της αίτησης μετεγγραΦής, όσο και για την άντληση των απαιτούμενων στοιχείων. ΣύμΦωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, που προβλέπει όρους/προϋποθέσεις μετεγγραΦής - Βάση εισαγωγή.;, Βάση
μετεγγραφής και δυνατότητα μεrαKlνησης., είναι απολύτως αναγκαίο να παρέχεται η ως άνω
πληροφορία, μέσω των παρόχων Ταυτότητας όλων των Ιδρυμάτων.
β~ για όλους τους επιτυχόντες και εισακτέους με οποιαδήποτε κατηγορία Πανελληνίων/Πανελλαδικών
Εξετάσεων έχουν εισαχθεί, έχει αποδοθεί βψηΦιος κωδικός υποψηΦίου, ο οποίος διατηρείται και στην
περίπτωση φοιτητών οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε Τμήμα/Σχολή μέσω διαδικασιών μετεγγραΦής.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι., να γνωστοποιούν
στους φοιτητές μεγαλύτερων ετών τον οκταψήφισ κωδΙκό υποψηΦίου Πανελλαδικών Εξετάσεων και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό διαθέσιμο, να ενημερώνουν τους φοιτητές ότι μπορούν να το
αναζητήσουν είτε από τη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την οποία αποφοίτησαν, είτε
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην orιoία η εν λόγω σχολική μονάδα υπάγεται.

ΠαραKαλOίιVΤαιεrιίσης τα Ιδρίιματα να μεριμνήσουν ώστε οι εrιΙKαιρOΠOιήσειςτων στοιχείων των
φοιτητών να γίνονται διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο (ή στον ελάχιστο δυνατό) στις υποδομές Identity
Management τις orιoίες διαθετουν. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην
ενημερωση των στοιχείων, το γεγονός αυτό να είναι γνωστό στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών και
στους φοιτητές,

Τα rιαραrιάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο διαθέσιμα για το σίινολσ των προπτυχιακών
φοιτητών, που φοιτούν σε κανονικά έτη φοίτησης.

Οι υrιηρεσίες ΜηχανΟΥράφησης/Πληροφορικής των Ιδρυμάτων, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας
ηλεκτρονικής υrιoβoλής αιτήσεων μετεΥΥραφής ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα rιρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τον έλεγχο της ορθότητας της διαδικασίας σύνδεσης, μέσω του δοκιμαστικού site στη
διεύθυνση: https://transfer-deveUt.minedu,gov,gr/Account/StudentDetaiIs και να αναφέρουν τυχόν
rιρoβλήματα στη Δ/νση Ανάπτυξης ΠληροΦοριακών Συστημάτων - Τμήμα Γ' - ΕφαρμΟΥών Ανώτατης
Εκπαίδευσης, στο emaiI: egovan@minedu.gov.gr το αΡΥότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.

Σας Ενημερώνουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλες τεχνικές οδηγίες, όσον αΦορά στην
πρoτυrιoπoίηση των στοιχείων και στην ενσωμάτωσή τους στις ιδρυματικές υποδομές Παρόχων
Ταυτότητας, καθώς ισχύουν οι ίδιες με τα rιρoηyoύμενα έτη. Ωστόσο, για οποιαδήποτε δΙΕυκρίνιση επί των
τεχνικών θεμάτων και υποστήριξη, τα ιδρύματα θα πρέπει να απευθύνονται στο Ακαδημα'ίκό Διαδίκτυο
(GUnet) info@gunet.gr.

ο προϊΠΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣΓΕΝΙΚΗΣΔ/ΝΣΗΣΑΝΩΤΑΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣΓιΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕσωΥερική διανομή:
1. Γραφείο νφυπουρνοίι, κ. Ε.Συρίνου
2. ΓραΦείο Γενικοίι Γραμματέα Ανώταιης Εκπαίδευσης
3. Διείιθυνση OpyανωΤΙKή~& Ακαδημα'ίκής ΑνάΠΥυξης

Τμήμα Δ" ΦQιrηnκιi!ν Θεμάτων & γ,ωτρσφιών
4, Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Γ'- ΕφαρμQΥών Ανώτατης Εκπαίδευσης
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