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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 8480 -8461  
Fax:2310998452 

 Αριθμ. Πρωτ.    - 

e-mail:   info@geo.auth.gr 
Κτίριο :  Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Η ορκωμοσία των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας για την περίοδο 
Σεπτεμβρίου  2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 ώρα 11.00 στην 
Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. 

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία να 
υποβάλλουν, από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την  Παρασκευή 25   
Οκτωβρίου 2019 την αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται) καταθέτοντας και τα 
παρακάτω: 
 

1. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα 
2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα  (εφόσον δεν προσκομιστεί, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία να αναγράφεται ο λόγος της μη προσκόμισης).  
3. Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ (εφόσον διαμένει). 
4. Εξουσιοδότηση σε όποιον καταθέσει την αίτηση, εφόσον δεν υπάρχει η 

αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία.   
5. Φωτοτυπία ταυτότητας 

 
Από τη γραμματεία χορηγούνται δωρεάν: 
1.Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία. 
2.Πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άνδρες). 
 

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να βρίσκονται 15 λεπτά πριν την ώρα της 
ορκωμοσίας στο φουαγιέ της κεντρικής αίθουσας τελετών με την ταυτότητα τους, για να 
παραλάβουν την τήβεννο,  την οποία και θα επιστρέψουν μετά το τέλος της τελετής. 

Μετά το πέρας της  διαδικασίας οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος για να υπογράψουν τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας και να 
παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους. 

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό στο 
διάστημα από 5 Νοεμβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2019, για τους φοιτητές που θα 
ορκιστούν. 

         Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
 
 

http://www.auth.gr/


ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………. 

ΟΝΟΜΑ……………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………. 

Α.Ε.Μ.………………………………………… 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:…………………….  

ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ……………………………….  

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………. 

………………………………………………… 

………………………Τ.Κ……………………. 

ΠΟΛΗ………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………… 

…………………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ………………………………………. 

Email ΑΠΘ……………………………………. 

Email  εκτός ΑΠΘ…………………………….. 

 «Αίτηση για την ορκωμοσία 

περιόδου…………………20…» 

 

Θεσσαλονίκη,  ………/………/20….. 
 

 

* Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή 

αναλυτικές βαθμολογίες) χρειάζεται να κατατεθεί στην 

Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 

361) ποσό παραβόλου 6,00 €/ ανά πιστοποιητικό ενώ για τη 

μεμβράνη πτυχίου ποσό παραβόλου 32€.  

Τα αποδεικτικά είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η κατάθεση 

βαθμολογίας μαθημάτων, συμπληρώστε τους 

τίτλους των μαθημάτων και τον διδάσκοντα. 
 

 Τίτλος μαθήματος Διδάσκοντας 
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ΠΡΟΣ 
 

Τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας  

της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.  

Θεσσαλονίκη 

 

Παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου για την 

ορκωμοσία στις ..…/……/20… καθώς έχω 

ολοκληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που 

απαιτούνται για να καταστώ πτυχιούχος του 

Τμήματος. 

 

Μετά την ορκωμοσία θα παραλάβω από τη 

Γραμματεία του Τμήματος (δωρεάν) 

 

1. Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου, μία (1) αναλυτική 

βαθμολογία και παραρτήματα διπλώματος 

(ελληνικό και αγγλικό) 

2.  Ένα (1) πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους  

άντρες) 

 

Επίσης, επιθυμώ να παραλάβω επιπλέον:* 

(με παράβολο) 

 

1. Αντίγραφο πτυχίου                       

2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου     

3. Μεμβράνη πτυχίου                       

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να: 

1. Ορκιστώ με θρησκευτικό όρκο   

2. Ορκιστώ με πολιτικό όρκο 

 

 

 

Με τιμή 

 

 

(Υπογραφή) 
 

 

 

Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία: 

Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά με αριθμ. 

πρωτοκόλλου……………………………..  

Αριθμός αντιτύπων 


