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Καρλόβασι, 24/11/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πληροφορούνται οι φοιτητές –τριες οι οποίοι -ες έχουν κάνει αίτηση μεταφοράς θέσης (μετεγγραφή) / 

μετακίνηση από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα προέλευσης) σε αντίστοιχο 

Τμήμα σε άλλο ΑΕΙ ότι, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής 

και να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης και δικαιολογητικών. 

Οι Γραμματείες του Τμήματος υποδοχής μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών ενημερώνουν τον 

υποψήφιο / την υποψήφια σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής (απόφαση 

Συνέλευσης).  

Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής ο αιτών / η αιτούσα τυπώνει την επισυναπτόμενη υπεύθυνη 

δήλωση, τη συμπληρώνει, αν την αποστέλλει από το e- mail της Σχολής (math..…@math.aegean.gr) 

δεν απαιτείται να λάβει γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Δημόσια Υπηρεσία. Αν τη αποστείλει από 

προσωπικό e-mail (gmail, hotmail κλπ.), τότε απαιτείται. 

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του  Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω της 

διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/ekdose-upeuthunes-deloses 

 στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: 

Δηλώνω ότι, επιθυμώ να διαγραφώ από τα μητρώα του Τμήματος Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, λόγω Μεταφοράς θέσης / Μετακίνησης στο Τμήμα…(ονομασία 

Τμήματος υποδοχής) του Πανεπιστημίου …. (ονομασία Πανεπιστημίου Υποδοχής). Το 

πιστοποιητικό διαγραφής να αποσταλεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου …. 

(αναφέρετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος υποδοχής) και στο προσωπικό μου e-

mail … (αναφέρετε το προσωπικό σας e-mail) 

Στη συνέχεια μπορείτε και να την αποστείλετε με e-mail, ώστε να διαγραφείτε από τα μητρώα του 

Τμήματος προέλευσης.  

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές -τριες (εκτός του πρώτου έτους) μπορούν να κάνουν χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (αναγνώριση μαθημάτων). 

 

Τις υπεύθυνες δηλώσεις μπορείτε να τις στείλετε: 

Είτε μέσω e-mail: math_akad_gram@math.aegean.gr ή athras@aegean.gr 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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