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Θεσσαλονίκη, 17/06/2020 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

    
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2038/Β΄/30-5-2020) με θέμα:  

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτι-

κού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», η τελετή ορκωμοσίας Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1552/23-4-2022 τ. Β’,  θα χορηγηθεί στους αποφοίτους Δίπλωμα με την ανα-

γραφή «έλαβε το δίπλωμα στις 22/7/2020». 

 Οι φοιτητές που προγραμματίζουν να αποφοιτήσουν τον Ιούλιο του 2020 καθώς και οι φοιτητές 

που επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλωματική τους εργασία, παρακαλούνται να καταθέσουν στη 

Γραμματεία τις αιτήσεις ορκωμοσίας και εξέτασης διπλωματικών εργασιών  

από 29/06/2020  έως  3/07/2020 

 Ηλεκτρονικά στο info@cheng.auth.gr 

Η ημερομηνία εξέτασης της διπλωματικής εργασίας θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα καθηγητή.  

Οι φοιτητές υποχρεούνται να αποστείλουν στα μέλη της τριμελούς επιτροπής τη διπλωματική ερ-

γασία (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με την προτίμησή τους) τουλάχιστον επτά ημέρες 

πριν την ημερομηνία παρουσίασης. 

Για την παράδοση της διπλωματικής εργασίας (οδηγίες στην ιστοσελίδα) στη Βιβλιοθήκη του 

Τμήματος θα επικοινωνείτε αρχικά τηλεφωνικά στο 2310996161 για να κλείσετε ραντεβού για 20 

και 21/7/2020. 

Από τη Γραμματεία 



ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Επώνυμο (ελληνικοί χαρακτήρες, πεζά 
γράμματα) 

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

Επώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες) 
................................................................. 

Όνομα (με ελληνικούς χαρακτήρες και 
πεζά (γράμματα) 
................................................................ 
Όνομα (με λατινικούς χαρακτήρες) 
................................................................. 

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

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

Ημ. Γέννησης ......................................... 

Τόπος και χώρα γεννήσεως (ελλ.).......... 

……………………………………………………………. 

Τόπος και χώρα γεννήσεως (λατ.).......... 

………………………………………………………….. 

ΑΕΜ......................................................... 

Δ/νση μόν. κατοικίας ............................. 

Πόλη, ΤΚ.................................................. 

e-mail του ΑΠΘ 

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

e-mail προσωπικό 

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

Τηλ. μόν. κατοικίας.................................. 

Κιν. Τηλ.................................................... 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ  

 

    Θεσσαλονίκη……../……/20……  

Προς  

τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών, ΑΠΘ 

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ : 

 να παραλάβω το δίπλωμα με την 
αναγραφή "Έλαβα το Δίπλωμα στις 
22/7/2020" αντί του ”ορκίστηκε”, 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1552/τ.Β’/23-4-
2020. 

 Να παραλάβω το δίπλωμα και να 

συμμετέχω σε επόμενη τελετή 

ορκωμοσίας  

 Να ορκιστώ σε επόμενη τελετή 

ορκωμοσίας  

Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκα σε αυτήν 

την εξεταστική περίοδο είναι τα εξής:  

 

Κωδικός Μάθημα 

  

  

  

  

  

 
Παραλαβή 

 Από τη γραμματεία 

 Με courier (με έξοδα παραλήπτη  

 Από τρίτο με εξουσιοδότηση 

Υπογραφή 

     ………………………………….                          

               

     

    



ΑΙΤΗΣΗ  
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Επώνυμο: …………………………………………….. 

Όνομα: ………………………………………………… 

Πατρώνυμο: …………………………………………. 

ΑΕΜ: …………………………………………………….. 

Κιν. τηλ:………………………………………………… 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση διπλωματικής εργασίας 

 

Προς 

τη  Γραμματεία του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών, ΑΠΘ 

 

 

 

 

Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να πάρω μέρος 

στις προφορικές διπλωματικές εξετάσεις της 

εξεταστικής περιόδου ………………………… 20…. 

 

 

 

 

Έχω εκπονήσει διπλωματική εργασία με επιβλέποντα/ουσα ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2o μέλος εξεταστικής επιτροπής: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Τίτλος διπλωματικής στα ελληνικά 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τίτλος διπλωματικής στα αγγλικά 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Έγκριση επιβλέποντα για την παρουσίαση και 

εξέταση της διπλωματικής εργασίας 

Υπογραφή 

 
………………………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο 

 

 
Θεσσαλονίκη ……………………………………..  

 

Υπογραφή 

 
………………………………………….…………………… 
 

 

 
Το παρόν αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε word και εντύπως υπογεγραμμένο στη Γραμματεία. 




