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Οδηγίες ορκωμοσίας 
 
 

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης για 
να ορκιστούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10 εξάμηνα φοίτησης 
υποχρεωτικά και τουλάχιστον 300 διδακτικές μονάδες (βλ. Οδηγίες 
Εφαρμογής Προγράμματος Σπουδών 2010-11) και να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματος τους. 
 
 Μαζί με την δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 

1. Δήλωση ορκωμοσίας - χορηγείται από τη Γραμματεία και στην 
ιστοσελίδα 

2. Αίτηση για χορήγηση ενός αντιγράφου πτυχίου και μιας αναλυτικής 
βαθμολογίας. 

3. Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος. 
4. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (μπορεί να παραδοθεί και την ημέρα της 

ορκωμοσίας). 
5.  
6. Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν με προγράμματα Erasmus να 

επιστρέψουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλειας ασθένειας.  
 

Η Γραμματεία σας χορηγεί ένα αντίγραφο πτυχίου και 
μια αναλυτική βαθμολογία δωρεάν κατόπιν αιτήσεως σας. 

 
Για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

προσκομίσουν διπλότυπο είσπραξης (6 Ευρώ το καθένα). 
 

 
 
 
 
Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία μαθήματα με διδακτικές 

μονάδες που υπερβαίνουν τις 300, για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου 
εξαιρούνται όσα μαθήματα αντιστοιχούν σε επιπλέον διδακτικές μονάδες. Τα 
μαθήματα που εξαιρούνται αναφέρονται ως συμπληρωματικά στην αναλυτική 
βαθμολογία. 



 
Το μάθημα της προσφερόμενης ξένης γλώσσας δεν αντιστοιχεί σε 

διδακτικές μονάδες και δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου. Σχετικά 
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα σε συνεργασία με το 
Σχολείο Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ. 

 Η απονομή του διπλώματος γίνεται σε ειδική τελετή ενώπιον του 
κοσμήτορα της σχολής, του προέδρου, κατά την οποία ο απόφοιτος ή οι 
απόφοιτοι απαγγέλλουν τον όρκο του διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης.  

Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό της επιτυχούς αποπεράτωσης 
των σπουδών, αλλά είναι απαραίτητη για τη χορήγηση του διπλώματος του 
Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης και η συμμετοχή των αποφοίτων σ’ 
αυτήν είναι υποχρεωτική.  

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματοποιείται 3 φορές το χρόνο μετά το πέρας 
της εξεταστικής περιόδου και σε ημερομηνία που ορίζεται από τη σχολή.  

 
 

 
 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης 

 
 

 
 


