
Ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών 
Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/τις όταν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 

όλα τα μαθήματα που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του και έχει συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες πιστωτικές μονάδες.  

 
Ορκωμοσία 
Ο/Η φοιτητής/ρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του/της ορκίζεται ενώπιον 

του/της Πρύτανη ή του/της Αντιπρύτανη ή του/ της Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του 
Πρύτανη και του/ της Προέδρου του Τμήματος, σε δημόσια τελετή, που γίνεται μετά τη 
λήξη εκάστης εξεταστικής περιόδου, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από τον/την Πρύτανη 
σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος.  

Ο όρκος δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι 
όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου.  

 
Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών 
Πριν από την ορκωμοσία κάθε απόφοιτου/της και σύμφωνα με τον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Ιδρύματος, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης 
σπουδών. Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του/της αποφοίτου στη Γραμματεία 
του Τμήματος.  

 
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων πριν την τελετή ορκωμοσίας 
Οι φοιτητές προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε ορκωμοσία θα 

πρέπει: 
 Να έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος το αντίγραφο της πτυχιακής 

τους σε μορφή cd για το αρχείο της Γραμματείας και της βιβλιοθήκης του Τμήματος.  
 Να έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος βιβλία που τυχόν έχουν 

δανειστεί ή οφείλουν στον Εύδοξο  
 Να επιστρέψουν στη Γραμματεία του Τμήματος την ακαδημαϊκή τους 

ταυτότητα/πάσο. 
 Να έχουν διευθετήσει εκκρεμότητες με τη φοιτητική μέριμνα (επιστροφή 

κλειδιών δωματίων) 
 
Διαδικασία Ορκωμοσίας 
Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των αποφοίτων, μετά 

τις εξεταστικές περιόδου Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνίες που 
ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής.  

Για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία υποβάλλεται σχετική αίτηση του/της δικαιούχου 
φοιτητή/ριας στη Γραμματεία του Τμήματος, κατά τη διαδικασία της οποίας ο/η 
ανωτέρω λαμβάνει γνώση και βεβαιώνει την ορθότητα των προσωπικών του/της 
στοιχείων και του βαθμού του/της στον υπό χορήγηση τίτλο σπουδών. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Γραμματείας του Τμήματος στην 
οποία ορίζονται και οι ημερομηνίες υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων.  

Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη λήψη του πτυχίου και την ανακήρυξή 
τους σε πτυχιούχους του Τμήματος, η Γραμματεία αποστέλλει στους/στις 



αποφοίτους/ες ενημερωτικό/επιβεβαιωτικό email με το εθιμοτυπικό/τελετουργικό της 
ορκωμοσίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

 
Τελετή Ορκωμοσίας 
Το πτυχίο απονέμεται στους απόφοιτους στο πλαίσιο τελετής καθομολόγησης και 

απαρτίζεται από τα παρακάτω στάδια: 
1. Έναρξη Τελετής 
2. Προσέλευση Πανεπιστημιακών Αρχών 
3. Χαιρετισμοί Πανεπιστημιακών Αρχών 
4. Ορκωμοσία αποφοίτων 
Ο/Η απόφοιτος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία προσκαλείται από τη Γραμματέα της 

Κοσμητείας στο Podium για να αναγνώσει το κείμενο καθομολόγησης. Τα εδάφια του 
κειμένου διαβάζονται αργά τμηματικά από τον/την απόφοιτο με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία ενώ οι υπόλοιποι/ες απόφοιτοι/ες, όρθιοι/ες στις θέσεις τους τα 
επαναλαμβάνουν. 

5. Εκφώνηση ονομάτων των πτυχιούχων με αλφαβητική σειρά για να προσέλθουν 
και να δεχθούν τα συγχαρητήρια από τις Πανεπιστημιακές Αρχές 

6. Απονομή πτυχίων από εκπρόσωπο της Γραμματείας του Τμήματος 
7. Αποχώρηση Πανεπιστημιακών Αρχών 
8. Λήξη Τελετής 
 
Έγγραφα που παραλαμβάνουν οι πτυχιούχοι 
Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κατά την 

τελετή ορκωμοσίας παραλαμβάνουν τα εξής έγγραφα: 
  1 Πρωτότυπο  πτυχίο (Πάπυρο) 
  1 Αντίγραφο πτυχιούχου 
 1 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
  1 Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική Γλώσσα 
  1 Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα 
 
Τα τρία πρώτα έγγραφα χορηγούνται κατά την ορκωμοσία, τα δύο τελευταία 

δύναται να χορηγηθούν το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα της 
ορκωμοσίας.  


