
 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156445/Ζ1 /02-12-2021 Y.A. κύρωσης του 

ΥΠΠΕΘ ο πίνακας των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση στο τμήμα 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι : 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

20024450 Αν. Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΚΟΖΑΝΗ) 

18043218 Κ. Β. ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΚΑΒΑΛΑ) 

20041447 Μ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

20040405 Στ. Θ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΛΑΡΙΣΑ) 

21109834 ΤΑ. Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 

Καλούνται οι φοιτητές να προσκομίσουν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος  

από Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021 έως 8 Δεκεμβρίου 2021 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στη με αρ.142413/19-10-2020 Υ.Α. καθώς και 

στη με αριθμ. 135363/Ζ1/22-10-2021 Υ.Α.: 

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.  

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.  

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

                    Πρέβεζα,       2/12 /2021 

 



4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει 

μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. 

 5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. Τεύχος Β’ 3153/30.09.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32923 

 9. 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.  



10. 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.  

11. 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. 


