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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Γραμματεία  

 

 

Πληροφορίες: Παναγιώτα Καντούρη 

 

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου  2020 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 8480 -8461  
Fax:2310998452 

 Αριθμ. Πρωτ.    - 

e-mail:   info@geo.auth.gr 
Κτίριο :  Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Οι φοιτητές και φοιτήτριες, που στο τέλος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 θα έχουν 
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, καλούνται να αποστείλουν την αίτηση λήψης 
πτυχίου (επισυνάπτεται), ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος (info@geo.auth.gr) 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 
 
 H αίτηση (θα τη βρείτε στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης) θα πρέπει να αποσταλεί από την 
Τρίτη 13/10/2020 έως την Παρασκευή 23/10/2020 συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής 
ταυτότητας. 
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστούν:  

1. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος για την κατάθεση της διπλωματικής  
εργασίας(μπορεί να κατατεθεί μέχρι 23/10/2020) 

2. Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ (εφόσον διαμένει). 
 

Από τη γραμματεία χορηγούνται δωρεάν: 
1.Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία. 
2.Παραρτήματα διπλώματος (ελληνικό και αγγλικό) 
3.Πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας (σύμφωνα με την αίτηση). 
4.Πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άνδρες). 
 
Ως ημερομηνία λήψης πτυχίου ορίστηκε η  Πέμπτη  12  Νοεμβρίου 2020. 
 
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία δεν επιτρέπεται στο 
πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Διαδικασία: Στο χρονικό διάστημα από 2 Νοεμβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2020 θα σας σταλεί 
(επισυναπτόμενο) στο e-mail σας  το “φύλλο βαθμολογίας” το οποίο θα πρέπει  να υπογράψετε και 
αφού το σκανάρετε  να μας το επιστρέψετε με email μέχρι τη Δευτέρα  9 Νοεμβρίου 2020.  
 
Η παραλαβή των αντιγράφων πτυχίων όσων καταθέσουν αίτηση λήψης πτυχίου, θα πραγματοποιηθεί 
την ίδια ημέρα και ώρες 10:00 – 12:00  μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) για την 
αποφυγή συνωστισμού (κατά την προσέλευση σας θα φέρετε απαραίτητα στη γραμματεία και  το 
πρωτότυπα υπογεγραμμένο  φύλλο βαθμολογίας που θα μας έχετε στείλει ηλεκτρονικά). 
Επίσης η παραλαβή μπορεί να γίνει με εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) με επιβάρυνση δική σας  την 
ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες (και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπα 
υπογεγραμμένο φύλλο βαθμολογίας)  και θα παραλάβει τα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας.  
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Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε την συγκεκριμένη ημέρα ή να έρθει εκπρόσωπος 
courier, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ώστε να οριστεί  νέα 
ημερομηνία και ώρα παραλαβής του πτυχίου σας. 

Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και η χρήση 
μάσκας. 

τηλ. επικοινωνίας:   2310998480     e-mail: info@geo.auth.gr 
 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ……………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………. 

Α.Ε.Μ ………………………………………… 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: …………………….  

ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ ……………………………….  

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………. 

………………………………………………… 

……………………… Τ.Κ ……………………. 

ΠΟΛΗ ………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ …………… 

…………………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ………………………………………. 

Email ΑΠΘ……………………………………. 

Email  εκτός ΑΠΘ…………………………….. 

Αίτηση για λήψη πτυχίου  περιόδου  

«ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020» 

 Θεσσαλονίκη,  ………/………/20….. 
 

 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η κατάθεση βαθμολογίας 

μαθημάτων, συμπληρώστε τους τίτλους των 

μαθημάτων και τον διδάσκοντα. 

 

 Τίτλος μαθήματος Διδάσκοντας 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
   
   

 

Δηλώνω ότι έχω εξεταστεί επιτυχώς σε επιπλέον 

μαθήματα επιλογής από τα απαιτούμενα και επιθυμώ 

να μην υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου  τα 

εξής: 

 Τίτλος μαθήματος Διδάσκοντας 

1   

2   

3   

ΠΡΟΣ 
 

Τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας  

της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.  

Θεσσαλονίκη 

 

Παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου για λήψη 

πτυχίου καθώς έχω ολοκληρώσει όλες τις νόμιμες 

υποχρεώσεις που απαιτούνται για να καταστώ 

πτυχιούχος του Τμήματος. 

 

Θα παραλάβω από τη Γραμματεία του 

Τμήματος (δωρεάν) 

 

1. Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου, μία (1) αναλυτική 

βαθμολογία και παραρτήματα διπλώματος 

(ελληνικό και αγγλικό) 

2. Πιστοποιητικό ΠΠΔΕ (αφορά εισαχθέντες από 

    το ακαδ. έτος 2015-2016 και μετά, εφόσον 

     έχουν τις προϋποθέσεις). 

3. Πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους  άντρες) 

 

 

Επίσης, επιθυμώ να παραλάβω επιπλέον:* 

(με παράβολο) 

 

1. Αντίγραφο πτυχίου                        

2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου     

3. Μεμβράνη πτυχίου                       

4. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ          

 

* Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου, 

αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών) 

χρειάζεται να κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς  

(ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361) ποσό 

παραβόλου 6,00 €/ανά πιστοποιητικό ενώ για τη μεμβράνη 

πτυχίου ποσό παραβόλου 32€.  

Τα αποδεικτικά είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία: 

Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά με αριθμ. 

πρωτοκόλλου……………………………..  

 

Με τιμή 

 

 

(Υπογραφή) 
 

 

Αριθμός αντιτύπων 


