
 Δικαιολογητικά  αιτούντων  μετεγγραφή   
(Άρθρο 5 της υπ΄  αριθμ. 158978/Ζ1/27-9-΄16  Υ.Α.  –  ΦΕΚ 3153 Β΄) 

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά  
μέχρι και 25-11-2016: 

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άνδρες). 

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους 
δύο γονείς. 

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω 
αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 
1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής 
Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών: 
α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και 
β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

8. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/ 1990 (Α΄ 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας. 

9. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του αδελφού/αδελφής, στην περίπτωση που ο αιτών 
μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές 
εξετάσεις. 

10. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις 
αναφερόμενες στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει 
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: 
- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή 
- βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, που πιστοποιεί την πάθηση 

που δηλώνει ο αιτών ή 
- έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. 

11. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην 
περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω, ή πάσχει 
από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις. 

12. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή αδελφή 
φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 1897/1990 (Α΄ 120) ή επειδή είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, ή πάσχει από τις 
αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει 
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. 

13. Βεβαίωση απογραφής ΑΜΚΑ. 



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ   ΕΤΟΣ   2016 - 2017 

 
Επίθετο : _________________________________ 

Όνομα : __________________________________ 

Όνομα & Επίθετο πατέρα :  ___________________  

_________________________________________ 

Όνομα & Επίθετο μητέρας :  __________________ 

_________________________________________ 

Ταχ. Δ/νση μόνιμης κατοικίας: 

_________________________________________ 

Πόλη : _____________________   Τ. Κ. : _______ 

Τηλ. μόνιμης κατοικίας : ______________________ 

Κινητό Τηλ. : ______________________________ 

Δ/νση  κατοικίας σπουδαστή/τριας στην Δράμα: 

_________________________________________ 

Ηλεκτρονική Δ/νση (EMAIL) σπουδαστή/στριας : 

_________________________________________ 

Στοιχεία  Αστυνομικής  Ταυτότητας 

Αριθμός : _________  Ημερ. έκδοσης : ___________ 

Αρχή έκδοσης : _____________________________ 

Α.Μ.Κ.Α.  :      _____________________________ 

Οικογενειακή  Κατάσταση 

(Σημειώστε   αντίστοιχα στο τετράγωνο) 

Έγγαμος/η :          ΝΑΙ                ή     ΟΧΙ  

Εργαζόμενος/η :   ΝΑΙ                ή      ΟΧΙ 

 

 

 

Προς 
Τ Ε Ι  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Τμήμα Δασοπονίας  & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

Δ Ρ Α Μ Α 
 

       Σας παρακαλώ όπως κάνετε δεκτό το αίτημά 

μου, που αφορά τη μετεγγραφή μου από το 

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος Καρπενησίου του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας και να με εγγράψετε στο βιβλίο 

μητρώων του Τμήματός σας για το Α΄ Εαρινό 

εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 

2017. 

 

Δράμα,  .......  -  ......  -  2016 
 

Ο/Η   Αιτών/ούσα 
 
 
 

( Υ π ο γ ρ α φή )  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής μου υποβάλλω (Σημειώστε   αντίστοιχα στο τετράγωνο) : 
Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής. 

Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης (Καρπενησίου). 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2016. 

Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άνδρες). 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων μου ή του γονέα μου ή του αιτούντα (ορφανός/ή και από τους δύο γονείς). 

Πρόσφατη βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής περί σπουδών αδελφού ή αδελφής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου. 

Υπεύθυνη Δήλωση αδελφού/ής για μη κατοχή πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής . 

Πιστοποιητικό Αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος (για τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας). 

Εξουσιοδότηση (μόνο  σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει ο/η  ίδιος/α  για υποβολή της αίτησης). 

Βεβαίωση απογραφής ΑΜΚΑ. 

       Άλλο/α :  _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Δράμα,   ______  -   ______  2016 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : _____________ 

(Συμπληρώνονται  από  την  Γραμματεία) 


