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Οι αιτήσεις για την ορκωμοσία των φοιτητών/τριων που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο  

2022 θα γίνονται δεκτές από την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/02/2022 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 09/03/2022. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να στείλουν με e-mail από τη δι-

εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο στη Γραμ-

ματεία (secptde@upatras.gr) τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:  

 Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται) 

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα 

με την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τη Φοιτητική Λέσχη και τη Φοιτητική Εστία του Πανεπι-

στημίου Πατρών. 

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα και βιβλιάριο υγείας (όποιο από αυτά έχει εκδοθεί) επιστρέφο-

νται στη Γραμματεία με την κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας. Στην περίπτωση που δεν 

έχει εκδοθεί ούτε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ούτε Βιβλιάριο Υγείας, ο φοιτητής/τρια συ-

μπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί στο όνομά 

του/της κανένα από τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει 

απωλεσθεί, ο φοιτητής/τρια δηλώνει την απώλεια στην Αστυνομική Δ/νση της περιοχής 

του και προσκομίζει στη Γραμματεία μαζί με την αίτηση για ορκωμοσία και τη βεβαίωση 

απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από την Αστυνομία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να κάνετε αίτηση ορκωμοσίας ακόμη κι αν δεν έχουν οριστικοποι-

ηθεί οι βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματά σας. Η ημερομηνία κατάθεσης των 

αιτήσεως είναι δεσμευτική και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ΔΕΝ 

θα γίνουν δεκτές. 

 
Επισημαίνουμε ότι η αίτηση πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης των δικαιολογητι-

κών στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και όχι 

μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος PROGRESS. 

mailto:secptde@upatras.gr
mailto:secptde@upatras.gr

	Επισημαίνουμε ότι η αίτηση πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και όχι μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος PROGRESS.

