
 
                                                         Αζήλα, 29/10/2014 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΘΔΔΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ  (ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ, ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ) 

 

Καλούνηαι οι αιηούνηες ποσ ανήκοσν ζηις ανωηέρω καηηγορίες   

λα πξνζέιζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο (Ναπαξίλνπ 13
 
Α, ηζόγεην) 

πξνθεηκέλνπ να καηαθέζοσν ηα ακόλοσθα δικαιολογηηικά.  

 

Η ππνβνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από  ηελ Παραζκεσή 

31-10-2014 μέτρι ηην Σρίηη 11 Νοεμβρίοσ 2014 ( θάζε Γεπηέξα – Τεηάξηε – 

Παξαζθεπή, ώξεο 10.30 έωο 13.30, θαη θαη’ εμαίξεζε ηελ Τξίηε 11 Ννεκβξίνπ 

2014, ώξεο 10.30-13.30 ) 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθωλα κε ην ππ’ αξηζκ. 24-10-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ ΔΚΠΑ, νη πίλαθεο γηα ηε κεηαθνξά ζέζεο 

εηζαγωγήο κε Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα ζε πνζνζηό 10% αλακέλνληαη. 
 

 Απαραίηηηα Γικαιολογηηικά (Ανά καηηγορία: 

 

Α) ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΚΑΗ ΣΔΚΝΑ ΑΤΣΩΝ: 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014 

 

2) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 

 

3) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

4) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. 

 

 

 

 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Δθνικόν και Καποδιζηριακόν 

 Πανεπιζηήμιον Αθηνών 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. 

Γ/νζη Νασαρίνοσ 13 Α 

210 3688013 

Email: secr@primedu.uoa.gr  

mailto:secr@primedu.uoa.gr


 

Β) ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ: 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014. 

 

2) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 

 

3) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

4) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. 

 

Γ. α) ΜΔ ΑΓΔΛΦΟ Ζ ΑΓΔΛΦΖ ΦΟΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ ΤΜΦΩ− 

ΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γα) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 53 ηοσ 

Ν. 4264/2014 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014. 

 

2) Βεβαίωζε Τκήκαηνο ή Σρνιήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν/ε 

αδειθόο/αδειθή είλαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ελεξγόο 

θνηηεηήο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, όπωο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηνπ Ν. 4009/2011 (195 Α΄) ή ηε Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο ηωλ γνλέωλ ηνπ 

ζε πεξίπηωζε πνπ έρεη επηιεγεί ε Πεξηθέξεηα κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

3) Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ/ηεο αδειθνύ/αδειθήο πνπ είλαη ελεξγόο θνηηεηήο όηη 

δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, 

ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή. 

 

4) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

5) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 

 

6) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. 

 

 

Γ. β) ΟΡΦΑΝΟΗ 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη: i) ν ζάλαηνο ηνπ/ηωλ γνλέωλ θαη ii) 

γηα ηελ πεξίπηωζε ηέθλνπ/ηέθλωλ άγακεο κεηέξαο, ε κε 

αλαγλώξηζε ηνπ/ηωλ ηέθλωλ ηεο, ηωλ νπνίωλ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 

 

2) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 



 

3) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέα ή ηνπ αηηνύληα ζε πεξίπηωζε πνπ είλαη 

νξθαλόο θαη από ηνπο δπν γνλείο. 

 

4) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο 

 

Γ .γ) ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΟΝΔΗ Ζ ΣΔΚΝΑ Ζ ΑΓΔΛΦΗΑ Ζ 

ΤΕΤΓΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 γγ) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

53 ΣΟΤ Ν. 4264/2014 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ζπγγεληθή ζρέζε εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο. 

 

2) Πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο ηνπ νηθείνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔΠΑ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ έρεη ρνξεγεζεί πξηλ ηελ 

1.9.2011 επ’ αόξηζηνλ πνζνζηό αλαπεξίαο, από ηηο Πξωηνβάζκηεο 

Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηωλ Ννκαξρηώλ, ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηωλ Φνξέωλ 

Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, ή από Αλώηαηεο Υγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Σηξαηνύ, 

Ναπηηθνύ, Αεξνπνξίαο θαη Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, δελ απαηηείηαη εθ λένπ 

εμέηαζε από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ ΚΔΠΑ. 

 

3) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 

 

4) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

5) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. 

 

Γ .ε)  ΠΟΛΤΓΤΜΑ ΣΔΚΝΑ Ή ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΑΓΔΛΦΟΗ Ή 

ΜΔ ΑΓΔΛΦΟ ΠΟΤ ΔΗΖΥΘΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΔ ΓΗΑΚΡΗΖ 

 

1) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί 

εληόο ηνπ 2014. 

 

2) Αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο−Γήιωζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ηωλ Γ.Δ.Λ. ή ηωλ ΔΠΑ.Λ. ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 

δειηίνπ ηνπ/ηωλ άιινπ/άιιωλ αδειθνύ/αδειθώλ. 

 

3) Βεβαίωζε Τκήκαηνο ή Σρνιήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν/ε 

αδειθόο/αδειθή είλαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ελεξγόο 

θνηηεηήο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν αηηώλ 

επηζπκεί ηε κεηαθνξά ζέζεο εηζαγωγήο ηνπ ζηελ πόιε πνπ θνηηά ν αδειθόο. 

 



4) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ αδειθνύ από ην Τκήκα θνίηεζήο ηνπ όηη έρεη 

εηζαρζεί ιόγω δηάθξηζεο ζηε Βαιθαληθή ή ηε Γηεζλή Οιπκπηάδα 

Μαζεκαηηθώλ, Πιεξνθνξηθήο, Φπζηθήο ή Φεκείαο ή Βηνινγίαο. 

 

5) Δθηππωκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε κεηαθνξάο ζέζεο εηζαγωγήο. 

 

6) Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο γνλέωλ. 

 

7) Βεβαίωζε εγγξαθήο ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο. 

 
      

 

 

 

       Από ηε Γξακκαηεία 


