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ΘΕΜΑ : Μετεγγραφές  Ακαδημαϊκού  έτους  2018-2019 
 
 Αναφορικά με τη διαδικασία των μετεγγραφών  ακαδημαϊκού  έτους  2018-2019  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο  άρθρο 21 του Ν. 4332/2015  (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη με αρ. 
158978/Ζ1/27-9-2016 Υ.Α. και ενόψει έκδοσης της  σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούμε όπως επισπευσθεί η 
έκδοση και η απόδοση των σχετικών κωδικών, για την πρόσβασή των φοιτητών στις 
ηλεκτρονικές  Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ), έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να προβούν σε ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής. 
 Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για 
την  υποβολή των αιτήσεων,  παρακαλούμε  για την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση των απαιτούμενων 
στοιχείων που αφορούν τους δικαιούχους φοιτητές και ειδικότερα, οι παρακάτω πληροφορίες που 
διατηρούνται στα μητρώα φοιτητών, πρέπει να γίνουν διαθέσιμες μέσω των Παρόχων Ταυτότητας (Identity 
Providers) των Ιδρυμάτων προς την εφαρμογή Μετεγγραφών, μέσω της Ομοσπονδιακής Υποδομής 
Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ. 

 Το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή με ελληνικούς χαρακτήρες. 
 Η πλήρης Ημερομηνία Γέννησης του φοιτητή. 
 Ο κωδικός του τμήματος φοίτησης, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται από το 

μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
 Ο αριθμός μητρώου του φοιτητή, όπως αυτός ορίζεται μοναδικά στο εύρος του Ιδρύματος. 
 Το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης 
 Ο 8-ψήφιος κωδικός υποψηφίου, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος από το ηλεκτρονικό μητρώο 

φοιτητών του Ιδρύματος 
 O προσωπικός αριθμός  ΑΜΚΑ του φοιτητή 
 Το email  
 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
 Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Παρακαλούνται επίσης οι Γραμματείες των ΑΕΙ, εφόσον διαθέτουν στο αρχείο τους σχετικά στοιχεία,  
να  γνωστοποιήσουν στους φοιτητές παλαιοτέρων ετών τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.  Σε περίπτωση 
που  δεν  υπάρχει το στοιχείο αυτό διαθέσιμο, να ενημερωθούν οι φοιτητές ότι μπορούν να το 
ζητήσουν  από το  σχολείο από το οποίο αποφοίτησαν ή τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην  οποία 
υπάγεται  αυτό.   
 Επιπλέον, παρακαλούνται τα Ιδρύματα να μεριμνήσουν ώστε οι επικαιροποιήσεις των στοιχείων των 
φοιτητών να γίνονται διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο ( ή στον ελάχιστο δυνατό) στις υποδομές Identity 
Management που διαθέτουν. Σε περίπτωση που υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην ενημέρωση των 
στοιχείων το γεγονός αυτό να είναι γνωστό στις  Γραμματείες των Τμημάτων και στους φοιτητές. 
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 Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο διαθέσιμα για το σύνολο των προπτυχιακών 
φοιτητών, που φοιτούν σε κανονικά έτη φοίτησης. 
 Οι υπηρεσίες Μηχανογράφησης/Πληροφορικής των Ιδρυμάτων, ενόψει έναρξης της 
διαδικασίας  ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 
στις  10-10-2018, παρακαλούνται όπως έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο της ορθότητας της 
διαδικασίας σύνδεσης, μέσω του δοκιμαστικού site  στη διεύθυνση:  https://transfer-
devel.it.minedu.gov.gr/Account/StudentDetails  , το συντομότερο δυνατό  και να αναφέρουν 
τυχόν προβλήματα στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών-
Τμήμα-Γ’  email: egovan@minedu.gov.gr 
 Δεν θα ακολουθήσουν άλλες τεχνικές οδηγίες, όσον αφορά στην προτυποποίηση των στοιχείων και 
στην ενσωμάτωσή τους στις ιδρυματικές υποδομές Παρόχων Ταυτότητας, καθώς ισχύουν οι ίδιες με τα 
προηγούμενα έτη.  Ωστόσο, για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των τεχνικών θεμάτων και υποστήριξη, τα 
ιδρύματα θα πρέπει να απευθυνθούν στο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) info@gunet.gr 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
2. Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών 
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών 
4. Τμήμα Γ΄- Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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