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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α  
Η ορκωμοσία για τους τελειόφοιτους της περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020, ώρα 20:30 

στα σκαλιά δίπλα στο κτίριο Ιατροδικαστικής 
Ώρα προσέλευση φοιτητών: 20:00 

 

   Στην τελετή θα παρευρεθούν ΜΟΝΟ οι ορκιζόμενοι. Στους χώρους ευθύνης του Τμήματος δεν θα επιτραπεί η 

είσοδος σε κανέναν άλλο, ενώ παραβίαση αυτού του όρου θα συνεπάγεται την διακοπή της τελετής. Οι 

ορκιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε γάντια, θα προσέρχονται στο χώρο από την ανηφόρα μπροστά από το 

αμφιθέατρο Ανατομίας και θα κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια σταματώντας σε προκαθορισμένες θέσεις. Στη 

συνέχεια θα γίνει η τελετή και οι τελειόφοιτοι θα παραλάβουν το αναμνηστικό από τον Πρόεδρο του Τμήματος 

χωρίς χειραψία. Τέλος, μπροστά από την είσοδο του κτιρίου Ιατροδικαστής, θα γίνει η υπογραφή του 

πρωτοκόλλου ορκωμοσίας, όπου ο κάθε τελειόφοιτος θα προσέρχεται με το δικό του στυλό, με μελάνη 

χρώματος μπλε. Η αποχώρηση θα πραγματοποιείται από την οδό Στίλπωνος Κυριακίδη. Σε περίπτωση αύξησης 

των κρουσμάτων στη χώρα και ύπαρξης νέου απαγορευτικού η τελετή θα αναβληθεί επ’ αόριστο. 

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 

Από 15 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2020 και ώρες 09.30 έως 14.00 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση ορκωμοσίας (χορηγείται από τη Γραμματεία), 

2. Βιβλιάριο Σπουδών, 

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, 

4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής ότι δεν οφείλει κανένα βιβλίο, 

5. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) (Για όσους φοιτητές μετακινήθηκαν, με ERASMUS κλπ.) 

 

Αντίγραφα πτυχίου και λοιπά πιστοποιητικά 

  Την ημέρα ορκωμοσίας λαμβάνετε δωρεάν δύο (2) αντίγραφα πτυχίου. 

  Για κάθε επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να καταθέσετε στη 

Γραμματεία, το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο ΑΠΘ), των 6,00€ για κάθε πιστοποιητικό. Οι φοιτητές ΣΣΑΣ 

καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας (3,00€). 

Μεμβράνη πτυχίου 

  Για την έκδοση της μεμβράνης του πτυχίου θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία το σχετικό γραμμάτιο 

είσπραξης (παράβολο ΑΠΘ), των 32,00€. Οι φοιτητές ΣΣΑΣ καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας (16,00€). 

 

Η έκδοσή του παράβολου (και για τις δύο περιπτώσεις) γίνεται με την απλή κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα 

Πειραιώς στον λογαριασμό 5272041780361 (δικαιούχος ΑΠΘ). 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.



 


