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ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Προς
Τη Γραμματεία του Τμήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ.
Επώνυμο ....................................................

Σας παρακαλώ ύστερα από την ανακοίνωση και

Όνομα ..........................................................

του τελευταίου αποτελέσματος των μαθημάτων μου,

Πατρώνυμο...................................................

να φροντίσετε :

Μητρώνυμο..................................................

α) Να ορκισθώ στην προσεχή ορκωμοσία

Ετος γέννησης...............................................

β) Να μου χορηγηθούν δωρεάν
ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και
ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Τόπος γέννησης............................................
Δ/νση μόνιμης κατοικίας..............................

γ) Επιπλέον θα ήθελα

..........................................................................

( ) αντίγραφα πτυχίου

Τηλέφωνο.........................................................

( ) αναλυτικές βαθμολογίες

Α.Ε.Μ...............................................................

δ) Πιστοποιητικό για τη Στρατολογία (δωρεάν).

Προσανατολισμός ...........................................

ε) Να μου χορηγηθεί το πτυχίο μου σε μεμβράνη

Πότε ανακοινώθηκε το τελευταίο μάθημα.........
..........................................................................

Με τιμή

Τίτλος μαθήματος..............................................
...........................................................................
Θεσσαλονίκη, ..............................................200
Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά με
αριθμό...............................................................
..........................................................................

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες της δεύτερης σελίδας.!!!!

Οι φοιτητές του Τμήματος Ο.Ε. για να ορκισθούν ως πτυχιούχοι πρέπει να
έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών
μονάδων και να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΗΛΩΣΗ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματός
τους.
Μαζί με την δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Δήλωση ορκωμοσίας- χορηγείται από τη Γραμματεία.
2. Bεβαίωση από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου (εάν έχει χορηγηθεί).
4. Διπλότυπο είσπραξης 32 Ευρώ από οποιαδήποτε Τράπεζα Πειραιώς για την
μεμβράνη του πτυχίου, εφόσον επιθυμούν να εκδοθεί το πτυχίο τους σε μεμβράνη.
5. Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν με προγράμματα Erasmus να επιστρέψουν
την Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλειας ασθενείας.
6. Οι φοιτητές που στεγάζονται στην φοιτητική εστία οφείλουν να φέρουν
πιστοποιητικό διαγραφής και παράδοσης δωματίου.
Δύο πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία) χορηγούνται
δωρεάν μετά την ορκωμοσία.
Για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν
διπλότυπο είσπραξης (6 Ευρώ το καθένα) από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(αριθμ.λογαριασμού 5272-041780-361).
Το Βιβλιάριο Σπουδών ή/και η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα κατατίθενται στη
Γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας. Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω
καθώς και του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου θα
προσκομίζεται στη Γραμματεία μαζί με την δήλωση ορκωμοσίας Δήλωση Απώλειας
από Αστυνομικό Τμήμα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

