
Ανακοίνωση για τη Λήψη Πτυχίου μετά την 
εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 10ου και μεγαλύτερων εξαμήνων που μετά 
το τέλος της εξεταστικής περιόδου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για 
τη λήψη πτυχίου καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Λήψης Πτυχίου και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. 

H Αίτηση Λήψης Πτυχίου (επισυνάπτεται παρακάτω) και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία, αυτοπροσώπως ή από 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω courier, σε κλειστό φάκελο στον 
οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών (ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η παραμονή τους στον χώρο), κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 
14-07-2021 έως την Τετάρτη 21-07-2021, ώρες 9:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. 
Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών μέσω courier, λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στον φάκελο. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από το χρονικό διάστημα παραλαβής των δικαιολογητικών 
και σε ό,τι αφορά στην κατάθεση τους αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του Τμήματος εξαιρείται η ημέρα 
Δευτέρα 19-07-2021, κατά την οποία η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή, 
λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου της Σχολής.  

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Την Αίτηση Λήψης Πτυχίου πλήρως συμπληρωμένη 
(επισυνάπτεται). 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) (Στην περίπτωση απώλειας θα 
προσκομίσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής π.χ. από ΚΕΠ). 

4. Βιβλιάριο Υγείας Παν/μιου (εφόσον υπάρχει) και Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Ασθενείας (όσοι έχουν εκδώσει μέσω της ασφάλειας του 
Παν/μίου).  

5. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας περί μη 
οφειλής βιβλίων. 

6. Βιβλιάριο Σπουδών (εφόσον υπάρχει). 

7. Βεβαίωση Διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (όσοι έχουν 
στεγαστεί). 

8. Απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφόσον επιθυμείτε 
πάπυρο ή επιπλέον πιστοποιητικά, βλ. παρακάτω). 



Από τη Γραμματεία, μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας λήψης των 
πτυχίων, χορηγούνται ΔΩΡΕΑΝ: 

- Ένα (1) Αντίγραφο Πτυχίου (Integrated Master). 

- Ένα (1) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι με ελλιπείς αιτήσεις και δικαιολογητικά δεν θα 
γίνονται αποδεκτοί. 

 

Εάν επιθυμείτε: 

- Πάπυρο (32 ευρώ) ή / και 

- Επιπλέον πιστοποιητικό π.χ. Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό 
Αναλυτικής Βαθμολογίας κ.ο.κ. (6 ευρώ το καθένα), καταθέτετε το αντίστοιχο 
ποσό στην Τράπεζα Πειραιώς και το απόκομμα της συναλλαγής το 
προσκομίζετε στη Γραμματεία κατά την υποβολή της αίτησης  
(ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τρ. Πειραιώς: GR 8701722720005272041780361).  
 
Επισήμανση 
Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον μαθήματα από όσα απαιτούνται για 
τη λήψη του Πτυχίου, οφείλετε να δηλώσετε στην αίτησή σας εκείνα 
που δεν επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη στον τελικό βαθμό και στο 
σύνολο των ECTS (πρέπει να καλύπτονται οι προϋποθέσεις λήψης 
πτυχίου της κατεύθυνσης, π.χ. δεν γίνεται να αφαιρεθούν οι επιλογές 
κορμού που είναι προαπαιτούμενες για την κατεύθυνση κ.ο.κ.), 
αφαιρώντας όσες περισσότερες ECTS είναι δυνατόν από τις επιπλέον. 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά την 
ημερομηνία έκδοσης των πτυχίων (θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση 
σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των πτυχίων). 

Επίσης, οι αιτούντες, πριν την προσέλευσή τους στη Γραμματεία για την 

παραλαβή του πτυχίου τους, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ 

https://qa.auth.gr/el/ αφού κάνουν είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους 

λογαριασμού. 

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 998636, 2310 995188 
e-mail: evadel@agro.auth.gr 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 

 

https://qa.auth.gr/el/
mailto:evadel@agro.auth.gr


 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ         

ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ…………………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………….. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ……………………………………….. 

Α.Ε.Μ………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………….. 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ…….……………………………… 

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………… 

………………………….Τ.Κ……………………………….. 

ΠΟΛΗ………………………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ…………………………………………………… 

Email ΑΠΘ………………………………………………. 

 

Θεσσαλονίκη, ………../……………/20…… 

*Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα 

πτυχίου, αναλυτικές βαθμολογίες κτλ) χρειάζεται να 

κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR87 0172 

2720 0052 7204 1780 361) ποσό 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. 

Επιθυμώ να μην ληφθούν υπόψη τα κάτωθι 

μαθήματα εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις λήψης πτυχίου  

1……………………………………………………………… 

2………………………………………………………........ 

3……………………………………………………………… 

4……………………………………………………………… 

5……………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΣ 

Τη Γραμματεία του Τμήματος 

Γεωπονίας του Α.Π.Θ. 

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) 

Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου (integrated 

master) και μία (1) αναλυτική βαθμολογία  

Επίσης επιθυμώ να παραλάβω 
επιπλέον: *(συμπληρώνεται μόνο 
εφόσον έχετε το απόκομμα συναλλαγής)                 

                                                         Αριθμός αντιτύπων 

 1. Αντίγραφο πτυχίου (integrated master)                            

 2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου     

 3. Μεμβράνη πτυχίου (Πάπυρος)                             

 4. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ  

5. Άλλο (διευκρινίστε)………………………… 

……………………………………………………………. 

Με τιμή 

 

 

(Υπογραφή) 

Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία: 

 Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά με αριθμ. 

πρωτοκόλλου………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 


