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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 22/1/2016 ανακοίνωση του, επισημαίνει προς

τους  φοιτητές  που βάσει  των μορίων τους  μετεγγράφονται  ότι  δεν  πρέπει  να  προχωρήσει  κανείς  στη

διαδικασία  διαγραφής  από  τη  Σχολή  ή  το  Τμήμα   που  φοιτά  πριν  ολοκληρωθεί   ο  έλεγχος  των

δικαιολογητικών του και πάρει τη σχετική έγκριση από το Τμήμα υποδοχής.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

1. Θα βγουν ανακοινώσεις από τις Σχολές υποδοχής για την υποβολή των δικαιολογητικών

2. Οι μετεγγραφέντες καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους

3. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται

4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί ότι   τα δικαιολογητικά είναι ορθά θα

ειδοποιηθούν οι φοιτητές από το Τμήμα υποδοχής ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή από το Τμήμα

στο οποίο είχαν εισαχθεί.

Επίσης,  έχει  δώσει  κατάλληλες  οδηγίες  προς  τις  Γραμματείες  των  Τμημάτων,  ώστε  όσοι  από  τους

φοιτητές που βάσει των μορίων τους μετεγγράφονται και επιθυμούν, να μπορούν να ολοκληρώσουν το

εξάμηνό τους στα Τμήματα/Σχολές  προέλευσης.

Τα  Τμήματα/Σχολές  υποδοχής  θα  αποφασίσουν  για  την  αναγνώριση  των  μαθημάτων  του  χειμερινού

εξαμήνου.

Η διαδικασία των μετεγγραφών βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ανακοίνωση προθεσμιών για την κατάθεση

των δικαιολογητικών από τους μετεγγραφέντες.

Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές –τριες που θα ενημερωθούν από το Τμήμα υποδοχής να προχωρήσουν σε

διαγραφή από το Τμήμα που είχαν εισαχθεί,  θα τυπώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση – αίτηση

προκειμένου να διαγραφούν από το Τμήμα προέλευσης. Θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία, θα

πάρούν το γνήσιο υπογραφής σας από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και θα το αποστείλουν στη

γραμματεία  της  Κατεύθυνσης  Μαθηματικών  είτε  με  φαξ.  (2273082007)  είτε  με  e-mail (σκαναρισμένο

αρχείο  math  _  akad  _  gram  @  math  .  aegean  .  gr)

Το  Τμήμα  προέλευσης  (Μαθηματικών  –  Αιγαίου)  είναι  εξουσιοδοτημένο  από  τον  κάθε  αιτούντα  να

αποστείλει τον φάκελο με τη διαγραφή του καθώς και ότι είχε αποστείλει κατά την προεγγραφή του στο

Τμήμα υποδοχής.

Την υπεύθυνη δήλωση – αίτηση μπορείτε τυπώσετε εδώ

mailto:math_akad_gram@math.aegean.gr


ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΧΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ    ΤΟΥΣ

Μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  και  αφού  διαπιστωθεί  ότι   τα  δικαιολογητικά  είναι  ορθά  θα

ειδοποιηθούν οι φοιτητές από το Τμήμα υποδοχής ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή από το Τμήμα στο

οποίο είχαν εισαχθεί.

Από τη γραμματεία


