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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η νέα ανακοίνωση διαφοροποιεί τη διαδικασία του βήματος 2

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες που
ολοκλήρωσαν  τις  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  επαναληπτική  εξεταστική  περίοδο  του
πανεπιστημιακού έτους 2020-21, ότι για την ανακήρυξη σε πτυχιούχους και την απονομή των
πιστοποιητικών απαιτούνται:

Βήμα 1ο 
1) Αποστολή-κατάθεση “Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση  Απονομής  πιστοποιητικών

πτυχιούχων (ορκωμοσία)”  μέσω (   students.auth.gr ),  ηλεκτρονικά,  από 12 Οκτωβρίου
μέχρι και 22 Οκτωβρίου.

Στην ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, στην οποία θα  αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

α) Έχω συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων (8), τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών
μονάδων (ή μαθημάτων) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

β) 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).

γ) Δηλώνω ότι τα παρακάτω μαθήματα επιλογής (που έχω περάσει επιτυχώς) δεν επιθυμώ να
υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου :

1) _______________________________________________________

2)________________________________________________________

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

Ανάλογα με την επιθυμία:

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

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

στ) Έπιθυμώ να δώσω όρκο θρησκευτικού τύπου

στ) Έπιθυμώ να δώσω διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής μου 

ζ) Έπιθυμώ την έκδοση βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Έπάρκειας.

2) Βεβαίωση από  τη  Βιβλιοθήκη του  Τμήματος  (ισόγειο  του  κτιρίου  Βιολογίας)  στην
οποία  θα  αναφέρεται  ότι  ο  φοιτητής/τρια  δεν  οφείλει  κανένα  βιβλίο  στη  Βιβλιοθήκη
(αίτηση https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations ).

https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations
https://students.auth.gr/


3) Έπιστροφή της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  (κατάθεση από τον ίδιο/α στη Γραμματεία
του  Τμήματος  ή  μέσω  ταχυδρομικής  αποστολής).  Έάν  ο  φοιτητής/τρια  δεν  κατέχει
ακαδημαϊκή  ταυτότητα,  καταθέτει  υπεύθυνη  δήλωση  (έκδοση  μέσω  gov.gr)  που  να
αναγράφεται  ο  λόγος  (π.χ.  απώλεια,  μη  χορήγηση  κλπ). Στο  κείμενο  της  Υπεύθυνης
Δήλωσης, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται ο λόγος μη παράδοσης, καθώς και το κείμενο «
Έλαβα γνώση ότι η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα θα ακυρωθεί και δε νομιμοποιείται πλέον η
χρήση της.»

4) Έπιστροφή  της  Κάρτας  Ευρωπαϊκής  Ασφάλισης  Ασθενείας  (ΕΚΑΑ) εφόσον  ο
φοιτητής/τρια είχε μεταβεί σε χώρες στης Έυρωπαϊκής Ένωσης. (κατάθεση από τον ίδιο/α
στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής)

5) Βεβαίωση  διαγραφής από  τις  Φοιτητικές  Εστίες ΑΠΘ  (όπου  απαιτείται)  με
ηλεκτρονικό μήνυμα.

Βήμα 2ο 

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες περάτωσαν τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ηλεκτρονικά το
Φύλλο  Βαθμολογίας  τους  (το  οποίο  θα  φέρει  έναν  μοναδικό  κωδικό  ελέγχου
(αριθμ.πρωτοκόλλου)  καθώς και  την  ημερομηνία  έκδοσης  του).  Από    25/10/2021    μέχρι  και  
31/10/2021, θα πρέπει αφού το ελέγξουν να καταθέσουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
( students.auth.gr ) συμπληρωμένη  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, μέσω του  gov.gr, που
να επιβεβαιώνει την αποδοχή της αναγραφόμενης βαθμολογίας. 

Στο κείμενο της δήλωσης θα αναγράφεται:

«Παρέλαβα  το  υπ΄αριθμ.  πρωτοκόλλου  …………../……/……/2021  Φύλλο  Βαθμολογίας,
ενημερώθηκα  για  τη  βαθμολογία  μου,  και  συμφωνώ  με  τους  αναγραμμένους  σ’  αυτή
βαθμούς».

Από τη Γραμματεία, από την 19η Νοεμβρίου 2021 ημερομηνία ανακήρυξης, χορηγούνται
στους φοιτητές/τριες δωρεάν τα παρακάτω:

1) Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία.

2) Φύλλο Βαθμολογίας 

3) Παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4) 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 (IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361)  το ποσό των 32 ευρώ.

(Προσοχή!  Το  αποδεικτικό  κατάθεσης  για  τη  μεμβράνη  πρέπει  να  το
καταθέσετε/αποστείλετε στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Συνιστούμε την συχνή παρακολούθηση των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος για 
τυχόν αλλαγές της διαδικασίας, που θα προκύψουν μετά την έκδοση νέων διαφορετικών 
οδηγιών και διατάξεων. 

Θεσσαλονίκη 13/10/2021
Από τη Γραμματεία 

https://students.auth.gr/
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