
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες που
ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του πανεπιστημιακού
έτους 2021-22, ότι η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Τελετών του
ΑΠΘ στις 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 08:15-10.00 π.μ. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει: 

Βήμα 1ο 
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ορκωμοσίας μέσω το περιβάλλοντος students.auth.gr 

(οδηγίες στον σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164) από 11 Ιουλίου μέχρι και 17 Ιουλίου.
Προϋπόθεση  για  την  ολοκλήρωση  της  αίτησης  αποτελεί  η  κατάθεση  στη  Γραμματεία  της
βαθμολογίας  όλων των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου και  των πτυχιακών εργασιών
μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα πρέπει να επισυνάψετε:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απονομής πιστοποιητικών πτυχιούχων (ορκωμοσία)

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) και 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)________________________________________________________

*Δικαίωμα για μη υπολογισμό μέχρι 2 μαθημάτων στον βαθμό πτυχίου έχουν μόνο οι  φοιτητές που
έχουν  εξεταστεί  επιτυχώς  2  μαθήματα  επιπλέον  των  απαραίτητων  για  τη  λήψη  πτυχίου  μη
προσμετρημένων των μαθημάτων για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας. 

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

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://it.auth.gr/el/node/5164


στ) Επιθυμώ να δώσω όρκο θρησκευτικού τύπου

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

ζ) Θα συμμετέχω στην τελετή ορκωμοσίας διά ζώσης

ζ) Θα συμμετέχω στην τελετή ορκωμοσίας εξ αποστάσεως.

η)  Επιθυμώ  την  έκδοση  βεβαίωσης  Παιδαγωγικής  και  Διδακτικής  Επάρκειας  (αφορά  τους
φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στα μαθήματα του Προγράμματος ΠΔΕ)

2. Λοιπά δικαιολογητικά

α) Βεβαίωση βιβλιοθήκης  (μη  οφειλής).  Εκδίδεται  κατόπιν  αίτησης από τη Βιβλιοθήκη του
Τμήματος (ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής/τρια δεν
οφείλει συγγράμματα. (αίτηση https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations ).

β)  Βεβαίωση  διαγραφής  από  τις  Φοιτητικές  Εστίες  ΑΠΘ  (όπου  απαιτείται)  με  ηλεκτρονικό
μήνυμα και ανάρτηση της στα «Λοιπά δικαιολογητικά».

γ)  Επιστροφή της Ακαδημαϊκής  Ταυτότητας  (κατάθεση  μέσω ταχυδρομικής  αποστολής  από
τον/την ίδιο/α στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ταχυδρομείου). Εάν ο/η 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.»
(ανάρτηση στα «Λοιπά δικαιολογητικά»)

3. Αντίγραφο ταυτότητας, στις δύο όψεις, σε μορφή pdf. 

Βήμα 2ο 
Οι  φοιτητές/τριες  οι  οποίοι/ες  περάτωσαν  τις  υποχρεώσεις  τους  και  επέλεξαν  την  εξ
αποστάσεως ορκωμοσία*, θα λάβουν το Φύλλο Βαθμολογίας τους (το οποίο θα φέρει έναν
μοναδικό  κωδικό  ελέγχου -αριθμ.  πρωτοκόλλου-  καθώς και  την  ημερομηνία  έκδοσής  του),
μέχρι  και  20/7/2022,  θα  πρέπει,  αφού  το  ελέγξουν,  να  αναρτήσουν  στην  εφαρμογή  της
ηλεκτρονικής  γραμματείας  (  students.auth.gr )  στο  πεδίο  «Λοιπά  δικαιολογητικά»  και  στη
συνέχεια να αποστείλουν στο email της Γραμματείας (  info  @  physics  .  auth  .  gr   ) συμπληρωμένη
υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86 που  να  επιβεβαιώνει  την  αποδοχή  της  αναγραφόμενης
βαθμολογίας. 

*Με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης αποφοίτου/ης, που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος
τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία της τελετής, δύναται ο/η απόφοιτος/η
να συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας εξ αποστάσεως.

Στο κείμενο της δήλωσης θα αναγράφεται:

«Παρέλαβα  το  υπ΄αριθμ.  πρωτοκόλλου    αριθμός    /2022  Φύλλο  Βαθμολογίας,
ενημερώθηκα  για  τη  βαθμολογία  μου,  και  συμφωνώ  με  τους  αναγραμμένους  σ’  αυτή
βαθμούς».

Από τη Γραμματεία, από την 26η Ιουλίου 2022 ημερομηνία ανακήρυξης, χορηγούνται στους
φοιτητές/τριες  δωρεάν  τα  παρακάτω  ηλεκτρονικά  έγγραφα-πιστοποιητικά  (φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, QR code, αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης) :

1) Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου 
2) Παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
3) Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άντρες).
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Για την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών απαιτείται παράβολο 6 ευρώ για το καθένα.

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 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και ανάρτησης στα
«Λοιπά δικαιολογητικά», μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα).

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

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

08:15-08:40 Είσοδος αποφοίτων

08:40-08:55 Είσοδος προσκεκλημένων

09:00 Έναρξη Τελετής Ορκωμοσίας

Θεσσαλονίκη 23/06/2022
Από τη Γραμματεία 
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