
Ανακοίνωση λήψης πτυχίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. δε 

θα γίνει τελετή ορκωμοσίας τον Ιούλιο του 2020. Θα πραγματοποιηθεί λήψη πτυχίου στις 28 

Αυγούστου 2020. 

 Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώσατε τις υποχρεώσεις σας και περιμένετε να λάβετε 

το πτυχίο σας πρέπει να κάνετε τη σχετική αίτηση για έλεγχο ορκωμοσίας στη διεύθυνση 

sis.auth.gr από την Τρίτη 21 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.  Στην αίτηση θα πρέπει 

να  

 αναγράφετε τους κωδικούς των μαθημάτων που έχετε εξεταστεί και 

περιμένετε τη βαθμολογία τους.  

 σε περίπτωση που έχετε επιπλέον Π.Μ./ECTS και επιθυμείτε να βελτιώσετε 

τον βαθμό πτυχίου σας, πρέπει να δηλώσετε δύο μαθήματα επιλογής (με 

κωδικό μαθήματος) για να μην υπολογιστούν στο βαθμό πτυχίου 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, οι φοιτητές/ριες θα ενημερωθείτε μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος για τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε. 

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία είτε να τα 

προσκομίσετε οι ίδιοι-κατόπιν ραντεβού- στη Γραμματεία. 

Μαζί με τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία του Τμήματος 

την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ή σε περίπτωση απώλειας μία επικυρωμένη υπεύθυνη 

δήλωση καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής από την αρμόδια ΦΕΘ-ΑΠΘ. 

1. Όσοι επιθυμείτε την έκδοση του πτυχίου σας σε μεμβράνη πρέπει να καταβάλετε στην 

Τράπεζα Πειραιώς 32,00 EYΡΩ (Αριθμός Λογαριασμού 5272 041780 361)  και να φέρετε 

την απόδειξη στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά την παραλαβή του πτυχίου σας, 

μπορείτε να καταθέσετε και ηλεκτρονικά την αίτηση για μεμβράνη, πληρώνοντας το 

παράβολο μέσω της καινούριας εφαρμογής του πανεπιστημίου για ηλεκτρονική 

πληρωμή. 

2. Στην αίτηση που θα σας δοθεί από τη Γραμματεία θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά 

τη Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας προκειμένου το Γραφείο Διασύνδεσης να κάνει την 

παρέμβαση για την ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

 

mailto:gram-requests@enl.auth.gr


Οι φοιτητές/τριες που θα λάβετε το πτυχίο σας θα πρέπει να μην έχετε εκκρεμότητες με τις 

βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. 

 

 


