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Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου  2020 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021  

A) ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
Β) ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Γ) ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
 

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  και αναγράφονται 
στους πίνακες, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
υπ’ αρ.  166442/Ζ1-7/12/2020,   να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο emal: 
meteggrafes@civil.ntua.gr στη Γραμματεία  της  Σχολής Πολιτικών Μηχανικών όλα  τα δικαιολογητικά 
που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι  θα υποβάλουν, από την Πέμπτη 10 
Δεκεμβρίου 2020  έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου  2020 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Γραμματεία της Σχολής 
στο τηλέφωνο 210772 3459, αρμόδια υπάλληλος κα. Θεοφανίδου Α.,  καθώς και 210 7723451, 210 
7723454.  
 
Δικαιολογητικά: 
Τα   απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν οι επιτυχόντες 
μετεγγραφής/μετακίνησης που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, αναφέρονται στην αίτηση 
μετεγγραφής του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων αναλυτικά,   καθώς και στην  υπ΄αριθ. πρωτ. 
167036/Ζ1-8/12/2020 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (βλ. συν.):  
-    σύμφωνα  με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4692/2020 
- επιτυχόντες με την κατηγορία των  αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του Ν. 

4692/2020 
- που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) 
- σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.4692/2020 (Α’ 111) 
 
Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλουν φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και 
εκκαθαριστικό σημείωμα & έντυπο E1 των εισοδημάτων του έτους 2019. 
 
Σημειώνονται τα εξής: 
1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεν πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή 
προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να οριστικοποιηθεί η 
εγγραφή τους στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, για την οποία θα ενημερωθούν με νεότερη 
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής . 
2. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του 
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) υποβάλλοντας στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών του Τμήματος Προέλευσης,  σύμφωνα με την 
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής μετά την λήξη των εγγραφών – 
δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. 
3. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών  Ε.Μ.Π. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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