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ΠΡΟΣ :  τ ις  Πρυτανείες  των  
Πανεπιστηµ ίων ,   
τα  Γραφεία  Προέδρων  Τ .Ε . Ι .  και   
τ ις  ∆ιοικούσες  Επιτροπές  των  
Πανεπιστηµ ίων ,  Τ .Ε . Ι  και  Α .Ε .Α .   
 
(µέσω  e-mai l )  

            
              
ΘΕΜΑ : Αποστολή πινάκων επιτυχόντων µεταφοράς θέσεων – Προθεσµίες υποβολής 

αίτησης εγγραφής 

 
Σας αποστέλλουµε τους πίνακες ανά Σχολή, Τµήµα ή Πρόγραµµα Σπουδών επιτυχόντων 

µεταφοράς θέσεων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και 
παρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα τις Σχολές, τα Τµήµατα ή τα Προγράµµατα Σπουδών 
του Ιδρύµατός σας, προκειµένου να συσταθούν εγκαίρως οι Επιτροπές για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των επιτυχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 
Φ1/182016/Β3/28-11-2013 (Β’ 3030) υπουργικής απόφασης.  
Παράλληλα, σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε το από 12-03-2014 ∆ελτίο Τύπου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν 
προσωπικά ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους από τη ∆ευτέρα 17-03-
2014 έως και τη ∆ευτέρα 31-03-2014 στη Γραµµατεία του Τµήµατος υποδοχής τους, 
προκειµένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, προσκοµίζοντας αντίγραφο της 
ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.   
Επισηµαίνουµε ότι ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

επιτυχόντων από τις αρµόδιες Επιτροπές θα πρέπει να δοθεί στην πλήρωση των 
αναφεροµένων στις περιπτώσεις α και γ της  παραγράφου 4 του άρθρου 3 της 
προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 



1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας 
4. ∆ιεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων 
6. ∆ιεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 


