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Έλεγχος ορθής κατανομής των μετεγγραφέντων σε ομοειδή τμήματα εντός 

του ίδιου Νομού 

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας (20/10/2010) υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής 

διενεργήθηκε ο έλεγχος ορθής κατανομής των φοιτητών στην περίπτωση που στο νομό που 

επέλεξαν υπήρχαν περισσότερα του ενός αντίστοιχα Τμήματα με το Τμήμα προέλευσης. 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν Φ.5/121055α/Β3/29-9-2010  εγκύκλιο «Περί μετεγγραφών 

φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011»: ο αριθμός των 

αιτουμένων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 

των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς 

τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών. Ακολούθως, η μετεγγραφή των φοιτητών και 

σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των 

μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχέση με τη 

βάση εισαγωγής κάθε αντίστοιχου Τμήματος. 

Αλγόριθμος κατανομής μετεγγραφέντων σε ομοειδή τμήματα εντός του 

ίδιου Νομού 
 

Ο αλγόριθμος κατανομής μετεγγραφέντων σε ομοειδή τμήματα εντός του ίδιου Νομούv έχει ως εξής: 

1. Οι φοιτητές χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες 

a. 90% + 10% 
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b. ΕΠΑΛ Ημερήσια + ΤΕΕ Ημερήσια 

c. ΕΠΑΛ Εσπερινά 

d. ΤΕΕ Εσπερινά 

2.  Οι φοιτητές κάθε ομάδας ξεχωριστά ταξινομούνται με βάση τη βαθμολογία τους στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

3. Για κάθε ομάδα, υπολογίζεται πόσους επιπλέον φοιτητές μπορεί να δεχτεί κάθε Τμήμα με 

βάση τον αριθμό εισακτέων που είχε και τις αιτήσεις μετεγγραφής που δέχτηκε. Π.χ. έχουμε 

ένα Τμήμα Α με 200 εισακτέους και ένα Τμήμα Β με 100 εισακτέους. Αν έγιναν 30 αιτήσεις για 

την «ομάδα» των δύο Τμημάτων, τότε 20 φοιτητές θα μετεγγραφούν στο Τμήμα Α και 10 

φοιτητές στο Τμήμα Β 

4. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, ξεκινώντας από το φοιτητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

εκτελούνται τα παρακάτω Βήματα: 

a. Λαμβάνεται το πρώτο Τμήμα που έχει δηλώσει ο φοιτητής ότι επιθυμεί να μετεγγραφεί 

b. Ελέγχεται αν στο Τμήμα αυτό υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις (με βάση τους 

πόσους επιπλέον μπορεί να δεχτεί το Τμήμα από μετεγγραφή) 

c. Αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ο φοιτητής μετεγγράφεται στο Τμήμα αυτό και 

αφαιρούνται κατά 1 οι διαθέσιμες θέσεις στο συγκεκριμένο Τμήμα 
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d. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο η δεύτερη επιλογή 

του φοιτητή κ.ο.κ. 

Παρατηρήσεις πάνω στον αλγόριθμο Μετεγγραφών 
 

1. Ως ΤΕΙ του Νομού Αττικής λαμβάνονται τα ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Χαλκίδας. 

2. Έστω ένας φοιτητής που ανήκει σε Τμήμα ενός ΤΕΙ της περιφέρειας, το οποίο έχει αντίστοιχα 

Τμήματα στο Νομό Αττικής τα ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Χαλκίδας. Αν ο φοιτητής ανήκει 

στις κατηγορίες μετεγγραφής (vi) και (vii) δεν έχει κανονικά δικαίωμα να επιλέξει τα ΤΕΙ του 

Νόμου Αττικής. Μπορεί όμως να επιλέξει συγκεκριμένα το ΤΕΙ Χαλκίδας και να μετεγγραφεί 

σίγουρα εκεί χωρίς κατανομή. 

3. Έστω ένας φοιτητής που ανήκει σε Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας ή του ΤΕΙ Πειραιά, το οποίο έχει 

αντίστοιχο Τμήμα στο ΤΕΙ Χαλκίδας.  Ο φοιτητής δεν έχει κανονικά δικαίωμα να μετεγγραφεί σε 

άλλο ΤΕΙ του ίδιου Νομού. Μπορεί όμως να επιλέξει συγκεκριμένα το ΤΕΙ Χαλκίδας και να 

μετεγγραφεί σίγουρα εκεί χωρίς κατανομή. 

Έλεγχος του αλγορίθμου των μετεγγραφών 
 

Για τον έλεγχο του αλγορίθμου των μετεγγραφών , η ομάδα ελέγχου έπρεπε να μεταβεί στη σελίδα 

«Συνολικές αιτήσεις φοιτητών ανά Τμήμα».  Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται για κάθε Τμήμα τα 

παρακάτω στατιστικά στοιχεία: 
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 Αριθμός Εισακτέων 

 Πλήθος Οριστικοποιημένων Αιτήσεων 

o Γενικού Λυκείου 

o ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ημερήσια 

o ΕΠΑΛ Νυχτερινά 

o ΤΕΕ Νυχτερινά 

 Πλήθος Μετεγγραφόμενων 

o Γενικού Λυκείου 

o ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ημερήσια 

o ΕΠΑΛ Νυχτερινά 

o ΤΕΕ Νυχτερινά 
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Οθόνη 1.1: Η σελίδα «Συνολικές αιτήσεις φοιτητών ανά Τμήμα» 

 

Με βάση την οθόνη αυτή, η ομάδα ελέγχου μπορούσε να υπολογίσει  και μαθηματικά  πόσους επιπλέον 

φοιτητές μπορεί να δεχτεί ένα Τμήμα από μετεγγραφή (με βάση τη δυναμικότητά του). Ο μαθηματικός 

τύπος που υπολογίζει την ορθή κατανομή των φοιτητών σε κάθε αντίστοιχο Τμήμα εντός του 

ίδιου νομού είναι: 

Α=Χ*Υ/Τ 

         όπου Α = Αριθμός φοιτητών που μετεγγράφονται στο Τμήμα  
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                    Χ  =  Αριθμός εισακτέων του Τμήματος από Πανελλήνιες εξετάσεις 

                    Υ = Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων για Μετεγγραφή σε όλα τα αντίστοιχα    Τμήματα του Νομού 

                     Τ = Συνολικός αριθμός εισακτέων από Πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα αντίστοιχα Τμήματα 

του Νομού 

 

            Ο παραπάνω μαθηματικός τύπος εφαρμόστηκε για κάθε μία από τις τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες φοιτητών (Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ημερήσια, ΕΠΑΛ Νυχτερινά, ΤΕΕ Νυχτερινά). 

 

 

Για Τμήματα τα οποία δεν έχουν κάποιο άλλο ομοειδές Τμήμα στον ίδιο Νομό θα πρέπει ο αριθμός 

μετεγγραφόμενων φοιτητών να ταυτίζεται με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν γίνει για το Τμήμα 

αυτό. Πράγματι, όπως φαίνεται στην οθόνη 1.1, για το Τμήμα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. υποβλήθηκαν 

166 αιτήσεις προς μετεγγραφή και ο αριθμός των μετεγγραφόμενων φοιτητών είναι, επίσης, 166. 

 

Για Τμήματα τα οποία έχουν κάποιο άλλο ομοειδές Τμήμα στον ίδιο Νομό, ο αριθμός των επιπλέον 

φοιτητών που μπορεί να δεχτεί το κάθε Τμήμα προς μετεγγραφή ορίζεται όπως εξηγήθηκε και 

παραπάνω  με βάση τη δυναμικότητά του, τον αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί συνολικά σε όλα 

τα ομοειδή Τμήματα και την κατηγορία των φοιτητών (π.χ. Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ), αν πρόκειται για 

ΤΕΙ. 
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Ας πάρουμε για παράδειγμα το Τμήμα Λογιστικής, για το οποίο υπάρχουν δύο ομοειδή Τμήματα στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής: στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

 

Παρατηρούμε στην οθόνη 8.1  ότι το ΤΕΙ ΧΑΚΙΔΑΣ έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα (430 εισακτέους 

φοιτητές) από το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (150 εισακτέοι φοιτητές). Άρα θα πρέπει να μπορεί να δεχτεί και 

μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφόμενων φοιτητών. 

 

Για να υπολογίσουμε τον επιπλέον αριθμό φοιτητών που μπορούν να δεχτούν τα δύο Τμήματα (π.χ. για 

την κατηγορία Γενικού Λυκείου) εκτελούμε τον εξής αλγόριθμο: 

 

ΒΗΜΑ 1 – Υπολογισμός του συνολικού αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για όλα τα 

ομοειδή Τμήματα 

 

Βλέπουμε στην οθόνη 1.1 ότι έχουν υποβληθεί 366 Αιτήσεις για το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και 360 αιτήσεις για 

το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

 

Ο λόγος που ο αριθμός αιτήσεων για το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αιτήσεων για 

το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ είναι ότι οι φοιτητής που ανήκουν στις κατηγορίες μετεγγραφών (5) και (6) δεν μπορούν 

να δηλώσουν τα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, άρα δηλώνουν υποχρεωτικά μόνο το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

Επομένων, έχουμε 6 φοιτητές, οι οποίοι μετεγγράφονται οπωσδήποτε στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 
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Επομένως, στην ομάδα του Τμήματος Λογιστικής έχουν υποβληθεί συνολικά 360 αιτήσεις και στα δύο 

ομοειδή Τμήματα 

 

 

ΒΗΜΑ 2 – Υπολογισμός του επιπλέον αριθμού φοιτητών που μπορεί να δεχτεί κάθε Τμήμα από 

μετεγγραφή (με βάση τη δυναμικότητά του) 

Ο επιπλέον αριθμός φοιτητών που μπορεί να δεχτεί ένα Τμήμα υπολογίζεται με τον τύπο: 

(Αριθμός Εισακτέων Τμήματος * Αριθμό Αιτήσεων στην ομάδα των ομοειδών Τμημάτων) /      Συνολικός 

Αριθμός Εισακτέων σε όλα τα ομοειδή Τμήματα 

Με βάση τον τύπο αυτό, το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ μπορεί να δεχτεί επιπλέον 

(430 * 360) / 580 = 267 φοιτητές 

Υπάρχουν, όμως, και 6 φοιτητές που μετεγγράφονται οπωσδήποτε στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (όπως 

περιγράψαμε στο Βήμα 1) 

 

Άρα, το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ μπορεί να δεχτεί συνολικά επιπλέον 273 φοιτητές 

Αντίστοιχα, το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ μπορεί να δεχτεί επιπλέον 

(150 * 360) / 580 = 93 φοιτητές 
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ΒΗΜΑ 3 – Έλεγχος ότι το «Υποσύστημα Υπολογισμού Μετεγγραφών» υπολόγισε το σωστό αριθμό 

μετεγγραφόμενων φοιτητών 

 

Για το παραπάνω παράδειγμα το «Υποσύστημα Υπολογισμού Μετεγγραφών» θα πρέπει να υπολογίσει 

273 μετεγγραφές φοιτητών για το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και 93 φοιτητές για το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (για την κατηγορία 

Γενικού Λυκείου) 

 

Για το λόγο αυτό η ομάδα ελέγχου ανέτρεχε σε σχετική σελίδα, η οποία εμφανίζει για κάθε Τμήμα τους 

φοιτητές που μετεγγράφηκαν σε αυτό με τα εξής επιπλέον στοιχεία: 

 Κωδικός Πανελληνίων Φοιτητή (όχι και το Ον/μο για λόγους προσωπικών δεδομένων) 

 Κατηγορία Λυκείου (Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ) 

 Τύπος Λυκείου (Ημερήσιο, Νυχτερινό) 

 Αριθμός Μορίων Φοιτητή 

 Σειρά Προτεραιότητας στην αίτηση του φοιτητή 
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Οθόνη 1.2: Η σελίδα «Στοιχεία Φοιτητών που μετεγγράφονται σε ένα Τμήμα» 

 

 

Οθόνη 1.3: Η σελίδα «Στοιχεία Φοιτητών που μετεγγράφονται σε ένα Τμήμα» (συνέχεια) 

 

Όπως βλέπουμε, το «Υποσύστημα Υπολογισμού Μετεγγραφών» υπολόγισε ότι 273 φοιτητές 

μετεγγράφονται στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (για την κατηγορία Γενικού Λυκείου). Ο αριθμός αυτός συμβαδίζει 

και με ότι υπολογίσαμε μαθηματικά. 

 

Με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να υπολογιστεί δειγματοληπτικά, η ορθότητα υπολογισμών του 

«Υποσύστηματος Υπολογισμού Μετεγγραφών» 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Αν επανέλθουμε στον πίνακα της οθόνης 8.1, παρατηρούμε ότι για το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ εμφανίζεται ότι 

μετεγγράφηκαν 266 φοιτητές στην κατηγορία Γενικού Λυκείου και όχι 273, όπως υπολογίσαμε 

μαθηματικά. 

 

Ο λόγος είναι ότι υπήρχαν 7 φοιτητές, οι οποίοι φοιτούσαν ήδη στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και έκαναν αίτηση 

για το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το «Υποσύστημα Υπολογισμού Μετεγγραφών», όμως, υπολόγισε ότι με βάση τα 

μόρια τους στις Πανελληνίες Εξετάσεις δεν μπορούν να μετεγγραφούν στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (π.χ. γιατί 

υπήρχαν άλλοι φοιτητές με περισσότερα μόρια που είχαν δηλώσει ως πρώτη επιλογή το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ). 

Άρα, η αίτησή τους δεν έγινε αποδεκτή και παρέμειναν στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

Ο πίνακας της οθόνης 1.1 εμφανίζει μόνο τις αιτήσεις μετεγγραφής που έγιναν αποδεκτές. 

Αντίθετα, οι πίνακες των οθονών 1.2 και 1.3 εμφανίζουν συνολικά τον αριθμό των μετεγγραφών, για 

αυτό και χρησιμοποιείται αυτός ο πίνακας για το μαθηματικό υπολογισμό της ορθότητας του 

«Υποσύστηματος Υπολογισμού Μετεγγραφών» 

 

Δειγματοληπτικός Έλεγχος Αιτήσεων / Αποτελεσμάτων Μετεγγραφής  
 

Η ομάδα ελέγχου πραγματοποίησε επιπλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους στις ηλεκτρονικές αιτήσεις 

των φοιτητών,  προκειμένου να διαπιστώσει ότι  οι φοιτητές  μετεγγράφησαν στο σωστό Τμήμα με 
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βάση την αίτησή τους, τα μόριά  τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τη σειρά προτεραιότητας που 

δήλωσαν (για την περίπτωση ομοειδών Τμημάτων σε ένα Νομό). 

Η διαδικασία του δειγματοληπτικού αυτού ελέγχου είχε ως εξής: 

ΒΗΜΑ 1 – Επιλογή ενός φοιτητή για δειγματοληπτικό έλεγχο 

Αρχικά, μεταβαίνουμε στη σελίδα «Στοιχεία Φοιτητών που μετεγγράφονται σε ένα Τμήμα», επιλέγουμε 

ένα Τμήμα και κατόπιν τυχαία ένα φοιτητή. 

 

Οθόνη 2.4: Επιλογή φοιτητή 
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Έστω, λοιπόν, ο φοιτητής με κωδικό Πανελληνίων 10008507, για τον οποίο το «Υποσύστημα 

Υπολογισμού Μετεγγραφών» υπολόγισε ότι μετεγγράφεται στο ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Όπως βλέπουμε από 

την παραπάνω οθόνη, ο φοιτητής αυτός πέρασε στη δεύτερη επιλογή του. 

 

ΒΗΜΑ 2 – Προβολή αίτησης φοιτητή 

 

Μεταβαίνουμε στη σχετική σελίδα του Γραφείου Αρωγής, αναζητάμε το φοιτητή και κάνουμε προβολή 

της αίτησής του για να δούμε ότι όντως είχε δηλώσει ως δεύτερη επιλογή το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 
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Οθόνη 2.5: Προβολή αίτησης φοιτητή 
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Όπως βλέπουμε στην παραπάνω οθόνη, ο φοιτητής όντως είχε δηλώσει ως δεύτερη επιλογή του το ΤΕΙ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ως πρώτη το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Επίσης, επειδή προέρχεται από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Μεσολογγίου και ανήκει στην κατηγορία 

«Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων», ορθώς είχε δικαίωμα να δηλώσει ως επιλογές του την 

ομάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

 

ΒΗΜΑ 3 - Έλεγχος ότι ο φοιτητής ορθώς μετεγγράφηκε στη σωστή σχολή (με βάση τη σειρά 

προτεραιότητας που έχει ορίσει) 

 

Μεταβαίνουμε ξανά στη σελίδα «Στοιχεία Φοιτητών που μετεγγράφονται σε ένα Τμήμα» και 

επιλέγουμε το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, με σκοπό να δούμε τα μόρια του τελευταίου φοιτητή που μετεγγράφηκε σε 

αυτό (από την κατηγορία Γενικού Λυκείου) 

 

 

Οθόνη 2.6: Εύρεση μορίων τελευταίου μετεγγραφόμενου φοιτητή στο ομοειδές Τμήμα 
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Όπως βλέπουμε στην παραπάνω οθόνη, ο τελευταίος φοιτητής που μετεγγράφηκε στο Τμήμα 

Λογιστικής του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (με βάση τον υπολογισμό του «Υποσυστήματος Υπολογισμού 

Μετεγγραφών») ήταν 12.294 

 

Ο φοιτητής για τον οποίο κάναμε το δειγματοληπτικό έλεγχο είχε συγκεντρώσει 12.273 μόρια (βλ. 

οθόνη 9.1). 

 

Άρα ορθώς μετεγγράφηκε στη δεύτερη επιλογή του, αφού ο αριθμός μορίων του ήταν μικρότερος από 

τον αριθμό μορίων του τελευταίου μετεγγραφόμενου στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Σύνταξη οδηγιών για τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας 
 

Η ομάδα ελέγχου ανέλαβε επίσης να βοηθήσει τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΔΒΜΘ που είχαν 

επωμιστεί τη διενέργεια αντίστοιχων δειγματοληπτικών ελέγχων για λογαριασμό του Υπουργείου.  

Οι οδηγίες που δόθηκαν από την ομάδα ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ήταν οι 

ακόλουθες: 

 

  Για τον έλεγχο της ορθότητας της μετεγγραφής ενός φοιτητή απαιτούνται τα εξής βήματα: 

             1) Ανοίγμα αρχείου με τους μετεγγραφόμενους στο Τμήμα Υποδοχής. 

 

2) Εντοπισμός κωδικού πανελληνίων του εξεταζόμενου φοιτητή. 
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3) Έλεγχος από το αρχείο των φετινών εισακτέων ότι η κατηγορία λυκείου προέλευσης 

είναι η σωστή για τον φοιτητή που εξετάζουμε. 

 

4) Άνοιγμα (βάσει κωδικού πανελληνίων) της αίτησης του φοιτητή και έλεγχος ότι έχει 

δηλώσει το συγκεκριμένο Τμήμα. 

 

5) Ανοίγμα του αρχείου που περιλαμβάνει τους φοιτητές που φεύγουν από το Τμήμα 

Προέλευσης του φοιτητή, ώστε να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί ότι  

περιέχει τον κωδικό του. 

 

Εάν το Τμήμα Υποδοχής του φοιτητή που εξετάζουμε έχει αντίστοιχα Τμήματα στον ίδιο 

νομό (φαίνεται στην αίτηση του φοιτητή) απαιτούνται επιπλέον τα  

εξής βήματα: 

 

6) Κοιτάζουμε από την αίτηση του φοιτητή την ιεράρχηση που έχει κάνει στα αντίστοιχα 

Τμήματα. 

 

7) Ανοίγουμε τα αρχεία με τους μετεγγραφόμενους στα υπόλοιπα αντίστοιχα Τμήματα. 

  

8) Σε κάθε ένα από τα αρχεία Τμημάτων ανώτερων ιεραρχικά στην επιλογή του φοιτητή, 

ελέγχουμε ότι ο τελευταίος μετεγγραφόμενος (στην ίδια κατηγορία λυκείου  

 προέλευσης) έχει περισσότερα μόρια από το φοιτητή που εξετάζουμε. 
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Επιτόπιος έλεγχος δικαιολογητικών μετεγγραφέντων 
 

Στη δεύτερη φάση του ελέγχου (01/2011-02/2011) διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος 

στους φακέλους με τα δικαιολογητικά των μετεγγραφέντων, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι 

φοιτητές όντως πληρούσαν τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν ώστε να στοιχειοθετούν 

δικαίωμα μετεγγραφής. Παράλληλα ελέγχθηκε και ότι οι φοιτητές ορθά μετεγγράφησαν στο 

αντίστοιχο Τμήμα του συγκεκριμένου Νομού, βάσει του τόπου διαμονής τους ή του τόπου 

φοίτησης αδελφού/αδελφής. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 574 φάκελοι με τα δικαιολογητικά 

των μετεγγραφέντων στα εξής Τμήματα: 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ: (126 αιτήσεις) 

Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας: (301 αιτήσεις) 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ: (147 αιτήσεις) 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις Γραμματείες των Τμημάτων κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης Η ομάδα ελέγχου δεν εντόπισε περιπτώσεις παρατυπιών στους φακέλους που 

έλεγξε. 

Υποβοήθηση νομικών υπηρεσιών του ΥΠΔΒΜΘ στη διαχείριση των 

ενστάσεων 
 

Η ομάδα ελέγχου χρειάστηκε επιπλέον να συνδράμει τις νομικές υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, προκειμένου 

να δοθεί απάντηση σε ενστάσεις που υπέβαλαν φοιτητές επί της διαδικασίας.  
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Υπήρχαν δύο βασικές κατηγορίες ενστάσεων. Η πρώτη αφορούσε φοιτητές οι οποίοι δεν υπέβαλαν 

οριστικά την αίτησή τους. Το ΥΠΔΒΜΘ προκειμένου να εξετάσει τις περιπτώσεις αυτές ζήτησε και 

έλαβε από την ομάδα ελέγχου αναλυτική κατάσταση με τους φοιτητές αυτούς, στην οποία γινόταν 

διάκριση αναλόγως του σημείου μέχρι το οποίο είχε συμπληρωθεί η αίτηση.  

Συνολικά η περίπτωση αυτή αφορούσε 674 φοιτητές εκ των οποίων: 

α) 26 φοιτητές  που έκαναν εγγραφή στο σύστημα αλλά δεν πιστοποιήθηκαν. 

 

β)398 φοιτητές που πιστοποιήθηκαν αλλά δεν προχώρησαν σε υποβολή αίτησης. 

 

γ)250 φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν την οριστικοποίησαν. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το αποτέλεσμα της αίτησης 

μετεγγραφής τους.  Στις περιπτώσεις αυτές η ομάδα ελέγχου, προκειμένου να δώσει την απάντησή της 

ανέτρεχε στο Αποδεικτικό Διαφάνειας (Οθόνη 3.1) , στο οποίο  μπορούσε να αναζητήσει ένα φοιτητή 

με βάση τον κωδικό πανελληνίων του, να δει σε ποιό Τμήμα μετεγγράφεται καθώς και τα Τμήματα που 

είχε δηλώσει ως προτίμηση με την επιπλέον πληροφορία: 

1. Αριθμός Εισακτέων Τμήματος 

2. Σύνολο Μετεγγραφόμενων Φοιτητών για τη συγκεκριμένη Κατηγορία και Τύπο Λυκείου  

3. Μόρια Τελευταίου Μετεγγραφόμενου Φοιτητή στη συγκεκριμένη Κατηγορία και Τύπο Λυκείου  
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Οθόνη 3.1:Αποδεικτικό Διαφάνειας Μετεγγραφής 


