
Διαδικασία απονομής τίτλου σπουδών 

Η ολοκλήρωση των σπουδών και η απονομή του τίτλου πραγματοποιείται, με την 
επιτυχή εξέταση στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών, 
σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. 

Η διαδικασία για την απονομή του τίτλου σπουδών αποτελείται από δύο στάδια: 

Α. Κατάθεση αίτησης για να ανακηρυχθείτε πτυχιούχοι και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις μετά τον έλεγχο που διενεργείται από τη Γραμματεία 

Β. Κατάθεση αίτησης για τη συμμετοχή στην τρέχουσα ορκωμοσία και ενημέρωση για 
τον τρόπο παραλαβής των πτυχίων. 

Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση γίνεται μέσω email στους φοιτητές και ανακοίνωσης 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Α. Αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου 

Για την απονομή των πιστοποιητικών στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους και την ανακήρυξη σε πτυχιούχους απαιτούνται: 

1) Αποστολή-κατάθεση αίτησης-δήλωσης απονομής πιστοποιητικών πτυχιούχου 
στην Γραμματεία, σε ημερομηνίες που ορίζονται κάθε φορά, με την οποία ο φοιτητής 
θα ζητάει τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά που του χρειάζονται. 

Η αίτηση υποβάλλεται έστω και εάν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα 
των μαθημάτων. 

Όσοι φοιτητές επιλέξουν την αποστολή ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα παρακάτω: 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  
o είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (θα πρέπει να 

σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, 
Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
54124 Θεσσαλονίκη) 

o είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr (όπου 
συμπληρώνεται και αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και 
αναγράφεται το παρακάτω κείμενο) προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση 
των στοιχείων (θα πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 
info@physics.auth.gr) 

Στο κείμενο της δήλωσης θα αναγράφεται: 
α) Έχω συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8) που απαιτούνται για τη λήψη 
του πτυχίου. 
β) Έχω συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων (ή μαθημάτων) που 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που 
ακολουθώ) και έχω περάσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, 
επιλογής κ.λ.π.). 
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γ) Παραιτούμαι από την εξέταση των μαθημάτων επιλογής που έχω δηλώσει κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής μου και στα οποία δεν εξετάσθηκα ή δεν πήρα προβιβάσιμο 
βαθμό ή αναμένω την έκδοσή τους. 
(Τυχόν βαθμοί που θα σταλούν στη Γραμματεία μετά την κατάθεση της παρούσας 
υπεύθυνης δήλωσης, και αφορούν μαθήματα πλέον των απαιτούμενων για το πτυχίο, 
δεν θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου μου). 
δ) Δηλώνω ότι τα παρακάτω μαθήματα επιλογής (που έχω περάσει επιτυχώς) δεν 
επιθυμώ να υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου : 
1) _______________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

ε) Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου, και συμφωνώ με τους αναγραφόμενους 
βαθμούς όπως εμφανίζονται στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής γραμματείας.  

Ανάλογα με την επιθυμία: 

στ) Συνηγορώ να συμπεριληφθεί το όνομά μου στη λίστα πτυχιούχων που δημοσιεύεται 
στο περιοδικό «Φαινόμενο».  

στ) Δε συνηγορώ να συμπεριληφθεί το όνομά μου στη λίστα πτυχιούχων που 
δημοσιεύεται στο περιοδικό «Φαινόμενο».  

ζ) Επιθυμώ να δώσω όρκο θρησκευτικού τύπου 

ζ) Επιθυμώ να δώσω διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου  

2) Η Γραμματεία θα φροντίσει για την έκδοση της βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη του 
Τμήματος (ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής/τρια 
δεν οφείλει κανένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη. 

3) Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (κατάθεση από τον ίδιο/α στη Γραμματεία 
του Τμήματος ή μέσω ταχυδρομείου). Εάν ο φοιτητής/τρια δεν κατέχει ακαδημαϊκή 
ταυτότητα, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται ο λόγος (π.χ. απώλεια, 
μη χορήγηση κλπ). 

4) Επιστροφή της Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) εφόσον ο 
φοιτητής/τρια είχε μεταβεί σε χώρες στης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5) Βεβαίωση διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ (όπου απαιτείται). 
Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος η αίτηση θα πρέπει να 
κατατεθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία του Τμήματος με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.  
 

Από τη Γραμματεία, μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας ανακήρυξης, χορηγούνται 
στους φοιτητές/τριες δωρεάν: 

1) Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία. 
2) Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άντρες). 
Για κάθε ένα επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό απαιτείται ένα παράβολο 6 

ευρώ. 
Για μεμβράνη πτυχίου απαιτείται κατάθεση στον αριθμ. λογαριασμού 5272041780361 

της Τράπεζας Πειραιώς το ποσό των 32 ευρώ. 

(Προσοχή! Το αποδεικτικό κατάθεσης για τη μεμβράνη πρέπει να το 

καταθέσετε/αποστείλετε στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) 

Β. Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία 



Για τους φοιτητές που περάτωσαν τις υποχρεώσεις τους η χορήγηση των πτυχίων, 

πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία. 

Οι δικαιούχοι πτυχίου, επιλέγουν έναν από τους παρακάτω τρόπους παραλαβής των 

πτυχίων και ενημερώνουν τη Γραμματεία (στο info@physics.auth.gr) σε καθορισμένες 

προθεσμίες. 

1. Ηλεκτρονική αποστολή -μέσω email- (με ψηφιακή υπογραφή) 

2. Ταχυδρομική αποστολή (θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση αποστολής) 

3. Παραλαβή από τη Γραμματεία 

Όσοι φοιτητές επιλέξουν την παραλαβή των αντιγράφων από τη Γραμματεία, 

προσέρχονται στη Γραμματεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποστέλλεται μετά τις 

δηλώσεις προτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέλθουν με το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας, το Δελτίο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (εφόσον δεν έχει ήδη 

παραδοθεί ή υπέβαλαν ήδη υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτηση ορκωμοσίας τους) και 

βεβαίωση διαγραφής από την Φοιτητική Εστία (όπου απαιτείται) και δε χρειάζεται να 

προβούν στις παρακάτω ενέργειες. 

Όσοι φοιτητές επιλέξουν την αποστολή ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, προκειμένου να 

λάβουν τα αντίγραφα των πτυχίων τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 

τα παρακάτω: 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

o είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (θα πρέπει να 

σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Σχολή 

Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 

Θεσσαλονίκη) 

o είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, (όπου 

συμπληρώνεται και αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και 

αναγράφεται το παρακάτω κείμενο) προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση 

των στοιχείων (θα πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

info@physics.auth.gr) 

Στο κείμενο της δήλωσης θα αναγράφεται: 
«Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου, παρέλαβα αναλυτική βαθμολογία και συμφωνώ 
με τους αναγραμμένους σ’ αυτή βαθμούς» 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να αποσταλούν: 

 Δελτίο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, (όσοι παρέδωσαν ή υπέβαλαν ήδη υπεύθυνη 
δήλωση κατά την αίτηση ορκωμοσίας τους δεν χρειάζεται να προβούν στην 
ενέργεια). Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν είναι κάτοχος δελτίου ακαδημαϊκής 
ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση μη απόκτησής της. 

 Βεβαίωση διαγραφής από την Φοιτητική Εστία (όπου απαιτείται). 
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