ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
περιόδου …………………………………………….
(Παρακαλούμε συμπληρώστε με πεζά, τονούμενα)
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ………………………………………................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………………
Α.Ε.Μ .…………………………………………………….
ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………..………….
ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ: ……………………………………. ……
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………..
Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………..
……………………………………………………….
…….………………………Τ.Κ…………………………….
ΠΟΛΗ………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………...
……………………………………………………………..
ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………..
Email ΑΠΘ: ………………………………..@csd.auth.gr
Email εκτός ΑΠΘ: ………………………………..

ΠΡΟΣ
Τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της
Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη
Παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου για την
ορκωμοσία στις ……………………………... 20……….
καθώς έχω ολοκληρώσει όλες τις νόμιμες
υποχρεώσεις που απαιτούνται για να καταστώ
πτυχιούχος του Τμήματος.
Μετά την ορκωμοσία θα παραλάβω από τη
Γραμματεία του Τμήματος:
1.Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου για χρήση στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό με τα παραρτήματα διπλώματος
(στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
2.Μία (1) αναλυτική βαθμολογία για χρήση στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό
3.Ένα (1) πιστοποιητικό στρατολογίας (αφορά
άρρενες φοιτητές που έχουν αναβολή στράτευσης).
Επίσης, επιθυμώ να παραλάβω*:
1. Αντίγραφο πτυχίου

Θεσσαλονίκη, …………………….

2. Αναλυτική βαθμολογία

*Σημείωση: Το αντίγραφο πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία και
το πιστοποιητικό στρατολογίας εκδίδονται δωρεάν. Για τα επιπλέον
πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή αναλυτικές βαθμολογίες)
χρειάζεται να κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR 87
0172 2720 00527204 1780 361) ποσό παραβόλου 6,00 €/ ανά
πιστοποιητικό ενώ για τη μεμβράνη πτυχίου ποσό παραβόλου 32
€. Τα διπλότυπα είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Μεμβράνη πτυχίου (Πάπυρος)
Επιθυμώ, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας,
να δώσω
Θρησκευτικό Όρκο
Πολιτικό Όρκο (διαβεβαίωση)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω παρακολουθήσει και
εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα που
προσφέρονται από την κατεύθυνση:………………
…………………………………………….........................
………………………………………………………………
και επιθυμώ να αναγράφεται στην αναλυτική μου
βαθμολογία το σχόλιο: «ο παραπάνω πτυχιούχος έχει
τις προϋποθέσεις 2ης ελάσσονος κατεύθυνσης:
………………………………………………………………
…………………………………………………………….»
Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.Βεβαιώσεις από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι
κατατέθηκε η πτυχιακή εργασία και ότι δεν οφείλει
συγγράμματα
2.Φοιτητικό πάσο
3.Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (εάν υπάρχει)
4.Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες (για
φοιτητές που διέμεναν
5.Βιβλιάριο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
6.Φωτοτυπία ταυτότητας

Με τιμή

(Υπογραφή)

Εκδόθηκαν
τα
πιστοποιητικά
με
πρωτοκόλλου…………………………….

αριθμ.

