
 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………… 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………… 

Α.Ε.Μ. ……………………………………………… 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ …………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ: ………………………………………………  

ΑΡΙΘΜ.:…………ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ………………… 

ΠΟΛΗ: ……………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ……………………………………… 

ΚΙΝΗΤΟ.…………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………… 

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ……………20…… 

Συνημμένα υποβάλλω: 

1) Βιβλιάριο Σπουδών (για τους παλιούς φοιτητές που παρέλαβαν 

πορτοκαλί βιβλιάριο σπουδών από τη Γραμματεία) 

2) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (πάσο) 

(σημειώστε το δωδεκαψήφιο αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας 

για φορολογική χρήση) 

3) Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. (για τους φοιτητές που παρέλαβαν 

βιβλιάριο υγείας από τη Γραμματεία) 

4) Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος ότι δεν υπάρχει 

εκκρεμότητα προς αυτήν 

5) Φωτοτυπία ταυτότητας (μη επικυρωμένη) 

6) Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία του ΑΠΘ ότι έχω αποχωρήσει 

από κατάλυμα όπου διέμενα (για τους φοιτητές που διέμεναν στις 

Φοιτητικές Εστίες) 

7) Απόδειξη κατάθεσης (στην Τράπεζα Πειραιώς) (εφόσον αιτείστε για 

χορήγηση επιπλέον πιστοποιητικών ή το πτυχίο σε μεμβράνη) 

 

 

 

 
 
Προς 
τη Γραμματεία 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 
 
 
Σας παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για τη 
συμμετοχή μου στην ορκωμοσία των τελειόφοιτων του 
Τμήματος  
 

Α) Απριλίου 

Β) Ιουλίου 

Γ) Νοεμβρίου 

 
και τη δωρεάν χορήγηση δύο (2) αντίγραφων πτυχίου και 
συνοδευόμενου με το Παραρτήματος Διπλώματος στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά, για κάθε νόμιμη χρήση. 
Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε επιπλέον*: (κυκλώστε) 
 

Α. αντίγραφα πτυχίου για κάθε νόμιμη χρήση (6€) 

Β. πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε 
νόμιμη χρήση (6€) 

Γ. μεμβράνη πτυχίου (32€) 

 
 

Επιθυμώ να ορκιστώ με: 

 

Θρησκευτικό όρκο  Πολιτικό όρκο 

 

Ο/Η αιτ…… 

 

 

 

 

 

 

*Για τα επιπλέον αντίγραφα πιστοποιητικών και για την έκδοση του πτυχίου σε μεμβράνη, χρειάζεται να 
καταθέσετε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του Α.Π.Θ. της Τράπεζας Πειραιώς αρ. 5272-
041780-361 (IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361). Η απόδειξη κατάθεσης πρέπει να κατατεθεί 
στη Γραμματεία με την παρούσα αίτηση 

 

Συμπληρώστε και την πίσω σελίδα 
 

 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

(με βάση τον κανονισμό Σπουδών) 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………. 

ΑΕΜ: …………………………………………………………………………………….. 

Θέμα διπλωματικής εργασίας: ……………………………………………………………………… 

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

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

Επιβλέπων: …………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης: ………………………………………………………………. 

Δηλώνω ότι την παραπάνω εργασία τη συνέταξα μόνος/μόνη μου και ανέφερα σύμφωνα με 

τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας τις πηγές (έντυπες ή άλλες) των πληροφοριών 

και βοηθημάτων που χρησιμοποίησα. 

 

Θεσσαλονίκη,                        20 

 

 

Υπογραφή…………………… 


