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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 8480  
Fax:2310998452 

 Αριθμ. Πρωτ.    - 

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

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου και μεγαλύτερων, που στο τέλος της εξεταστικής 
θα έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, καλούνται να αποστείλουν την αίτηση 
λήψης πτυχίου  (επισυνάπτεται), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,  ηλεκτρονικά στη γραμματεία 
του Τμήματος (info@geo.auth.gr)  
 
 H αίτηση  θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 6/7/2020 έως την Παρασκευή 
17/7/2020  συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Επιπλέον θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά:  

1. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος για την κατάθεση της διπλωματικής  
εργασίας(μπορεί να κατατεθεί μέχρι 21/7/2020). 

2. Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ (εφόσον διαμένει) 
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος  
http://academicid.minedu.gov.gr/ 
 
Στους υποψήφιους πτυχιούχους θα σταλεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι 28 Ιουλίου 2020, 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των βαθμολογιών και ο έλεγχος για την ολοκλήρωση 
των σπουδών. 
 

Από τη γραμματεία χορηγούνται δωρεάν: 
1.Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία. 
2.Πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άνδρες). 
3.Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (για αποφοίτους  με έτος εισαγωγής 2015-2016 και μετά). 
 
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά τις 28 Αυγούστου 2020  (θα 
υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία).  
 
τηλ. επικοινωνίας:   2310998480      
e-mail: info@geo.auth.gr 
 

         Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 

http://www.auth.gr/
mailto:info@geo.auth.gr
http://academicid.minedu.gov.gr/
mailto:info@geo.auth.gr


ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

 
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 λήψη πτυχίου  περιόδου  

«ΙΟΥΝΙΟΥ  2020» 

 Θεσσαλονίκη,  ………/………/20….. 
 

 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η κατάθεση βαθμολογίας 

μαθημάτων, συμπληρώστε τους τίτλους των 

μαθημάτων και τον διδάσκοντα. 

 

 Τίτλος μαθήματος Διδάσκοντας 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
   
   

 

Δηλώνω ότι έχω εξεταστεί επιτυχώς σε επιπλέον 

μαθήματα επιλογής από τα απαιτούμενα και επιθυμώ 

να μην υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου  τα 

εξής: 

 Τίτλος μαθήματος Διδάσκοντας 

1   

2   

3   

 

ΠΡΟΣ 
 

Τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας  

της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.  

Θεσσαλονίκη 

 

Παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου για λήψη 

πτυχίου καθώς έχω ολοκληρώσει όλες τις νόμιμες 

υποχρεώσεις που απαιτούνται για να καταστώ 

πτυχιούχος του Τμήματος. 

 

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                       

 

* Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου, 

αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών) 

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. 

 

Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία: 

Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά με αριθμ. 

πρωτοκόλλου……………………………..  

 

Με τιμή 

 

 

(Υπογραφή) 
 

 

Αριθμός αντιτύπων 


