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Διαδικασία Ορκωμοσίας Διπλωματούχων και απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

Για να ορκιστούν οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Διπλωματούχοι  θα πρέπει να προηγηθεί 

έλεγχος μαθημάτων στη Γραμματεία  και στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας. 

Αίτηση ορκωμοσίας μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 16/10/2015 και ώρες 10.00-11.00. 

Πριν την ορκωμοσία παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για τη 

διεκπεραίωση των τελευταίων διαδικασιών.  

Η ημερομηνία ορκωμοσία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι η παράδοση των εξής: 

Στη βιβλιοθήκη: 

 Κάρτα δανεισμού βιβλίων. 

 Τεύχος  και cd της Ερευνητικής εργασίας. 

Στη Γραμματεία : 

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο αναγνώρισης και  βιβλιάριο υγείας(εφόσον έχει χορηγηθεί). 

 Βεβαίωση αποχώρησης από κατάλυμα των Φοιτητικών Εστιών Α.Π.Θ. (εφόσον ο φοιτητής διέμενε). 

 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Φοιτητών (ΕΚΑΑ) που έχει εκδοθεί από τη Φοιτητική  Λέσχη ή από το Α.Π.Θ. 

 Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες δανεισμού. 

 Το Α3 και το CD της Διπλωματικής εργασίας μέσα σε φάκελο(για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει 

αναλυτικό έντυπο στη Γραμματεία).  

 

Η Γραμματεία χορηγεί ένα αντίγραφο πτυχίου, μια αναλυτική βαθμολογία, από ένα επικυρωμένο αντίγραφο αυτών 

για το ΤΕΕ και ένα παράρτημα διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, δωρεάν κατόπιν αίτησης .  

Για χρήση σε υπηρεσίες-φορείς εκτός Ελλάδος εκδίδονται πιστοποιητικά για ξένες αρχές. 

Σε περίπτωση που θέλετε μεμβράνη πτυχίου, ή πιστοποιητικό ισοδυναμίας με master ή περισσότερα  αντίγραφα 

από αυτά που χορηγούνται δωρεάν χρειάζεται να προσκομίσετε παράβολο καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στο 

υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς που βρίσκεται στο χώρο του ΑΠΘ, δίπλα από την αίθουσα τελετών, ή στον 

αριθμό λογαριασμού 5272-041780-361 σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς. Το κόστος για κάθε 

πιστοποιητικό είναι: 

 Αντίγραφο διπλώματος έξι (6) ευρώ 

 Αναλυτική βαθμολογία έξι (6) ευρώ 

 Πιστοποιητικά διάφορα έξι (6) ευρώ 

 Μεμβράνη πτυχίου τριάντα δύο (32)ευρώ 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 


