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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

Οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Τμήμα Μαθηματικών κατά την 
εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 ή προγενέστερα (δηλ. συμπλήρωσαν 20 
Υποχρεωτικά Μαθήματα και τουλάχιστον 16 Μαθήματα Επιλογής  ή 20 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 
τουλάχιστον 15 Μαθήματα Επιλογής για τους εισακτέους από το Α.Ε. 2015-2016 και μετά,  240 ECTS σε 

κάθε περίπτωση) και 
 

Επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία της 5ης Απριλίου 2023 και ώρα 10.30 π.μ. (διά ζώσης), 
υποχρεούνται (σελ. 44-47 του Οδηγού Σπουδών) να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
Μαθηματικών Aίτηση Πτυχίου – Συμμετοχής σε Ορκωμοσία (έντυπο Α2) (επισυνάπτοντας και μια 
απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας) από:  
 

την Τετάρτη 1-03-2023 μέχρι και την Παρασκευή 10-03-2023. 
 

- Επίσης, υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες, μέχρι την μέρα της ορκωμοσίας: 

• με την Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών 

• με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

• με τις Φοιτητικές Εστίες στη Δουρούτη 

• με τις Φοιτητικές Εστίες στη Δομπόλη 
- Την ημέρα  της  ορκωμοσίας θα  πρέπει  να  παραδώσουν/στείλουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος: 

• ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΠΑΣΟ (ή σε περίπτωση απώλειας Υπεύθυνη Δήλωση 
Απώλειας) και 

• ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, εφόσον υπάρχουν. 
 

Το σχετικό έντυπο της Αίτησης Λήψης Πτυχίου (Α2) υπάρχει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
  

https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ 
 

στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
 

H αίτηση μπορεί να σταλεί είτε με fax (26510-07005) ή με email (grammath@uoi.gr). 

  
 
 
 
 

http://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/


 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

1. Οι ορκισθέντες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, 
μπορούν να συμπληρώσουν πάνω στην αίτηση ορκωμοσίας ότι θέλουν να παραλάβουν μαζί 
με τα υπόλοιπα έντυπα και to Diploma Supplement. 
 

2. Οι ορκισθέντες φοιτητές που δικαιούνται βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  
και/ή  βεβαίωση  Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης  Μαθημάτων Πληροφορικής ή 
Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, θα το συμπληρώσουν σε κάποιο σημείο πάνω στην αίτηση 
ορκωμοσίας  (δεν υπάρχει σχετικό πεδίο). 

 


