ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Επώνυμο : .....................................................................
Όνομα : .........................................................................

Επιθυμώ να συμμετάσχω στην ορκωμοσία που θα
πραγματοποιηθεί στις …………..……………........

Τόπος Γέννησης (με λατινικούς χαρακτήρες):

□
□

.......................................................................................

και παρακαλώ να μου χορηγήσετε :

Όνομα Πατέρα (με λατινικούς χαρακτήρες):
.......................................................................................

Αριθμός Μητρώου : .....................................................
Τηλέφωνο (κινητό): ......................................................
e-mail (εκτός ΔΠΘ)1 : ...................................................
.......................................................................................

Στοιχεία Μόνιμης Διαμονής :
Διεύθυνση: ...................................................................
Τ.Κ. : .................... Πόλη: ..............................................
Τηλέφωνο: ....................................................................
Στοιχεία Ταυτότητας:
Α.Δ.Τ.: ...........................................................................
Η/μνια έκδοσης: ...........................................................
Αρχή έκδοσης: ..............................................................

Τα στοιχεία των φοιτητών είναι απόρρητα.
Διατηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος σε
αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί
σύμφωνα με το νόμο 2472/1997. Κάθε φοιτητής έχει
δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν
με έγγραφη αίτησή του.

1

Σημειώστε Χ στο πλαίσιο εφόσον συμφωνείτε
Επιθυμώ τη χρήση της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
για την μελλοντική επικοινωνία μου με το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ
ή/και την αποστολή πιστοποιητικών σε ηλεκτρονική μορφή

2

με Θρησκευτικό όρκο
Θρήσκευμα ………………………………………….
με Πολιτικό όρκο

Δίπλωμα (πάπυρος) Αρ. Γραμ. Είσπρ.2……..…..





Αντίγραφο διπλώματος σε δύο (2) αντίτυπα
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε δύο
(2) αντίτυπα
Πιστοποιητικό ισοδυναμίας (master) στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα
Παράρτημα διπλώματος στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα (αφορά τους εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 20092010 και μετά)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις
κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 δεν έχω καμιά υποχρέωση επιστροφής βιβλίων,
οργάνων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών Δ.Π.Θ.
 παραιτούμαι του δικαιώματος εξέτασης στα
μαθήματα επιλογής που δήλωσα κατά τη
διάρκεια φοίτησης μου και δεν εξετάστηκα
επιτυχώς
 δεν επιθυμώ να υπολογιστούν στο βαθμό
διπλώματος τα επιπλέον μαθήματα επιλογής στα
οποία εξετάστηκα επιτυχώς που ακολουθούν:
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….………………

Ξάνθη, .….. / ...... / 20......
Ο αιτών / Η αιτούσα

Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία
(Υπογραφή)

