
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

 

 

Η ορκωμοσία του Τμήματος Φιλολογίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, 

ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.  

 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου 

μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για την ορκωμοσία μέσω της πλατφόρμας 

https://students.auth.gr/. Παρακάτω εξηγούνται αναλυτικά τα βήματα: 

 

Βήμα 1 

 

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ορκωμοσίας ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από  21 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2022. 

 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των 

μαθημάτων της εξεταστικής. 

 

Στο περιβάλλον της αίτησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν: 

α) Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος περί μη ύπαρξης οφειλής βιβλίων ή άλλης 

υποχρέωσης. Για την ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης δείτε εδώ. 

 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/ekdose-upeuthunes-deloses  

ή επικυρωμένη για το γνήσιο της  υπογραφής από ΚΕΠ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, βλ. συνημμένο)  

 

γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

Είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές/τριες που διέμεναν στις φοιτητικές εστίες να αποστείλουν 

στη Γραμματεία (e-mail: szegou@lit.auth.gr) τη βεβαίωση διαγραφής τους. 

 

 

 

 

https://students.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/node/5164
https://www.lib.auth.gr/el/no_obligations
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
mailto:szegou@lit.auth.gr


Βήμα 2 

 

Αφοί γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από τη Γραμματεία, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και οι 

φοιτητές/τριες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ανακήρυξής τους σε Υποψήφιους Πτυχιούχους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Εάν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να κάνετε οριστική υποβολή της αίτησης διότι αναγράφει 

ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (ενώ έχετε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σας), η 

γραμματεία κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και μετά μπορείτε να την ολοκληρώσετε. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγούνται δωρεάν τα εξής:  

1. Αντίγραφο πτυχίου 

2. Αναλυτική Βαθμολογία 

3. Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (για αποφοίτους με έτος 

εισαγωγής 2015-2016 και εξής) 

4. Βεβαίωση πτυχιούχου 

5. Παράρτημα Διπλώματος στην αγγλική Γλώσσα 

6. Πιστοποιητικό για την στρατολογία (για τα αγόρια) 

  

Για την έκδοση μεμβράνης πτυχίου («πάπυρος») απαιτείται κατάθεση ποσού 32 € στην 

Τράπεζα Πειραιώς στα κάτωθι στοιχεία: 

 

Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς: 

5272-041780-361 

ΙΒΑΝ: GR 8701722720005272041780361 

Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Η απόδειξη κατάθεσης αποστέλλεται στο email: szegou@lit.auth.gr, με θέμα μηνύματος: 

«Επιπλέον πιστοποιητικά-Πάπυρος». 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 

 

Τηλ. επικοινωνίας: 2310995233 

Εmail: szegou@lit.auth.gr 
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