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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Η ορκωμοσία θα γίνει στις 17 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα τελετών του 

κτιρίου Διοίκησης. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών από τις 10:45 π.μ. 

Οι φοιτητές που περιμένουν να ορκιστούν πρέπει να κάνουν τη σχετική αίτηση για έλεγχο 

ορκωμοσίας στη διεύθυνση sis.auth.gr από την Παρασκευή 22 Ιουνίου έως και την Κυριακή 1 

Ιουλίου.  Στην αίτηση θα πρέπει να  

 αναγράφονται οι κωδικοί των μαθημάτων που έχετε εξεταστεί και περιμένετε τη 

βαθμολογία τους.  

 σε περίπτωση που έχετε επιπλέον Δ.Μ./ECTS και επιθυμείτε να βελτιώσετε τον βαθμό 

πτυχίου σας, πρέπει να δηλώσετε δύο μαθήματα (με κωδικό μαθήματος) για να μην 

υπολογιστούν στο βαθμό πτυχίου, εφόσον έχετε καλύψει τα υποχρεωτικά μαθήματα.  

 δηλώσετε αν επιθυμείτε πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο. 

Οι φοιτητές των οποίων ο έλεγχος ορκωμοσίας έχει ολοκληρωθεί υποχρεούνται να περάσουν 

από τη Γραμματεία - την επόμενη μέρα από την έγκριση της αίτησής τους και το αργότερο μέχρι και 

την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 (ώρες εξυπηρέτησης θυρίδας ΜΟΝΟ 12:00 μ. - 1:00 μ.μ.) - για την 

επικύρωση της βαθμολογίας τους. Σε περίπτωση που οι ίδιοι αδυνατούν να προσέλθουν 

αυτοπροσώπως μπορούν να στείλουν κάποιον οικείο τους με επικυρωμένη εξουσιοδότηση και τα 

παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Φοιτητική ταυτότητα. 

2. Το πάσο τους και το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του Α.Π.Θ. εφόσον υπάρχει. 

3. Σε περίπτωση που διαμένετε στις πανεπιστημιακές εστίες να φέρετε βεβαίωση διαγραφής από 

την αρμόδια ΦΕΘ-ΑΠΘ. 
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4. Όσοι επιθυμούν την έκδοση του πτυχίου τους σε μεμβράνη πρέπει να πληρώσουν στην Τράπεζα 

Πειραιώς 32,00 EYΡΩ  και να φέρουν την απόδειξη στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά την 

ορκωμοσία σας, μπορείτε να καταθέσετε και ηλεκτρονικά την αίτηση για μεμβράνη, πληρώνοντας 

το παράβολο μέσω της καινούργιας εφαρμογής του πανεπιστημίου για ηλεκτρονική πληρωμή. 

5. Στην αίτηση που θα σας δοθεί από την Γραμματεία θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά η 

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας προκειμένου το Γραφείο Διασύνδεσης να κάνει την παρέμβαση 

για την ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

 

Οι φοιτητές που θα ορκιστούν θα πρέπει να μην έχουν εκκρεμότητες με τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. 

 

 

Από τη Γραμματεία 

 


