
 

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 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 

την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, ώρα 13:00 

μέσω τηλεδιάσκεψης 
 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 

Από 22 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2021 

 δια ζώσης αιτήσεις η Γραμματεία θα δέχεται τις ώρες 11:00 έως 13:00 

 εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση «Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, 54124, Θεσσαλονίκη», με σφραγίδα 

ταχυδρομείου μέχρι 01/03/2021. 

 
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. 

 

Αντίγραφα πτυχίου, λοιπά πιστοποιητικά και μεμβράνη πτυχίου 

   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€). 

   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 GR8701722720005272041780361 (δικαιούχος ΑΠΘ). 

 

   Όσοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής σε αυτήν, θα λάβουν επιστολή με οδηγίες για τη σύνδεσή τους και την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

ορκωμοσίας μέχρι τις 05/03/2021. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                              

 

Γραμματεία 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  Δημήτριος Νεράντζης 
Τηλέφωνο :  2310 999 227 
Αριθμός Τηλεομοιότυπου:  2310 999 293 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@med.auth.gr 
Κτίριο : Διοίκησης Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ) 

 

Θεσσαλονίκη,    1 / 2 / 2021 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 


