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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Γίνεται γνωστό ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνει 

την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 

στο φουαγιέ του κτιρίου του Τμήματος στη Θέρμη, 

1ος όροφος (απέναντι από τη Γραμματεία) 

1) Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι/τες να υποβάλουν μέσα από τη πλατφόρμα students.auth.gr αίτηση-

δήλωση ορκωμοσίας από τη Τρίτη 19 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021. 

2) Μαζί με την αίτηση-δήλωση θα πρέπει να επισυναφθούν τα παρακάτω: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (για ορκωμοσία)  

Προσοχή! Το έντυπο θα χρειαστεί τροποποίηση 

(https://www.mus.auth.gr/tmima/grammateia/entypa-dioikitikon-diadikasion/ για Φοιτητές)  

-είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://gov.gr, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των 

στοιχείων, όπου συμπληρώνεται και αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  

-είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (το πρωτότυπο θα πρέπει να κατατεθεί και 

στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί με courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Θέρμης, 57001 

Θέρμη) 

- Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλουν κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο και ότι 

κατέθεσαν αντίγραφο της διπλωματικής τους εργασίας (βλέπε αναλυτικές οδηγίες εδώ 

https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2021/07/Bebaiwsi-orkomosias-bibliothiki.pdf), 

υπεύθυνη βιβλιοθήκης κ. Σοφία Τσοπάνη τηλ 2310991822, email: library@mus.auth.gr 

- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) 

- Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (κατάθεση από τον ίδιο/α στη Γραμματεία του 

Τμήματος ή μέσω courier). Τροποποίηση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση απώλειας. 

- Επιστροφή Βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης Α.Π.Θ. (για τους φοιτητές που πήραν βιβλιάριο 

υγείας από τη Γραμματεία) (κατάθεση από τον ίδιο/α στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω courier). 

Τροποποίηση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης ανάλογα την περίπτωση. 

- Επιστροφή Βιβλιαρίου σπουδών (πορτοκαλί βιβλιάριο) (αφορά παλιούς φοιτητές) (κατάθεση από 

τον ίδιο/α στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω courier). Τροποποίηση της παραπάνω υπεύθυνης 

δήλωσης σε περίπτωση απώλειας. 

- Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία του ΑΠΘ ότι έχει αποχωρήσει από κατάλυμα όπου τυχόν 

διέμενε ή σημειώνει στη παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διέμενε στις Φοιτητικές Εστίες του 

ΑΠΘ.  

- Επιστροφή  της Κάρτας  Ευρωπαϊκής  Ασφάλισης  Ασθενείας  (ΕΚΑΑ) εφόσον  ο φοιτητής/τρια 

είχε μεταβεί σε χώρες στης Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατάθεση από τον ίδιο/α στη Γραμματεία του 

Τμήματος ή μέσω courier).  

Επίσης, μέσα από τη πλατφόρμα students.auth.gr με υποβολή άλλης αίτησης θα δηλωθεί ο τύπος του 

όρκου που επιθυμεί ο καθένας (θρησκευτικό ή πολιτικό). 
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Βήμα 2ο 

 

Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά, οι τελειόφοιτοι/ες θα λάβουν το σχετικό μήνυμα ανακήρυξης 

με το φύλλο βαθμολογίας στη πλατφόρμα students.auth.gr και θα πρέπει να στείλουν μέχρι και 

4/11/2021 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (για φύλλο βαθμολογίας) 

(https://www.mus.auth.gr/tmima/grammateia/entypa-dioikitikon-diadikasion/ για Φοιτητές)  

-είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://gov.gr, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των 

στοιχείων, όπου συμπληρώνεται και αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  

- είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (θα πρέπει να σταλεί με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mus.auth.gr και να κατατεθεί το πρωτότυπο αυτοπροσώπως 

στη Γραμματεία ή να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, 

Σχολή Καλών Τεχνών,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη  54124 

Θεσσαλονίκη).   

 

Στους/στις απόφοιτους/ες θα χορηγηθούν μετά την ορκωμοσία δωρεάν τα παρακάτω πιστοποιητικά 

(ηλεκτρονικά μέσα από τη πλατφόρμα students.auth.gr) :  

1) Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία.  

2) Παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το παράρτημα εκδίδεται ΜΟΝΟ μία 

φορά, συνοδεύει το αντίγραφο του πτυχίου και δεν κατέχει θέση αναλυτικής βαθμολογίας.  

3) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (για όσους το δικαιούνται) 

4) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (για όσους έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-

16 και μετά). 

 

Επίσης, όσοι επιθυμούν να εκτυπωθεί το πτυχίο τους και σε πάπυρο (μεμβράνη), θα πρέπει να 

καταθέσουν στη Γραμματεία, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mus.auth.gr, 

διπλότυπο είσπραξης 32€, το οποίο πληρώνουν στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό IBAN: 

GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361. Ο πάπυρος εκδίδεται περίπου έξι μήνες αργότερα.  

(Προσοχή!  Το  αποδεικτικό  κατάθεσης  πρέπει  να  κατατεθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί 

στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά). 

 Από τη Γραμματεία  

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2021 
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