ΑΙΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Γ.Π.Α.

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

……………………………………………………………………………..

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Επώνυμο : ………………………………………………………………
Όνομα : …………………………..………………………………………

Σας παρακαλώ να μου εκδώσετε Πιστοποιητικό Σπουδών 2

Πατρώνυμο : …………………………………………………………

ως Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ημερ. Αποφοίτησης Γ.Π.Α. : ……… / ……… / ……....…

(Χ σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι η κ α τ ά λ λ η λ η π ε ρί π τ ω σ η ,
κ α ι … … … . α ρ ι θ μ ό ς α ν τ ι γ ρά φ ω ν )

Αριθμός Μητρώου Γ.Π.Α. : ……………………..……………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. Δελτίου Ταυτ.:……………………………….………………

□
□

Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών* (……αντίγραφο/α)
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οινολόγου
(…… αντίγραφο/α)
αφορά μόνο τους πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου, με την προϋπόθεση ότι είχαν στο πρόγραμμα
σπουδών τους τα μαθήματα «Οινολογία Ι», «Οινολογία ΙΙ»,
«Γενική Αμπελουργία» και «Ειδική Αμπελουργία».

Ημερ. Έκδοσης :…………….………………….……………………
Εκδούσα Αρχή :………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός:………………………………………..………………………………

□

Αναλυτική Βαθμολογία (……..…. αντίγραφο/α)

Αριθμός:…………………………………………………..………………

□

Αναλυτική Βαθμολογία με Διδακτικές Μονάδες

Νομός:……………………………………………………..………………

(………… αντίγραφο/α)

αφορά μόνο τους πτυχιούχους με έτος εισαγωγής ακαδ.

Ταχ. Κώδικας :…………………………………………………………
Τηλεφ. Σταθερό :……………………………………………………
Τηλεφ. Fax : ……………………………………………………………
Κινητό :…………………………….………………………………………
E-mail :…………………………………….………………………………
Αθήνα, ....... /....... / 202...
1 Η αποστολή της αίτησης γίνεται με e-mail:
mix@aua.gr ή mixanorganosi@aua.gr με συνημμένη
φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Τα πιστοποιητικά
αποστέλλονται ως αρχείο pdf στο email του αιτούντα
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς
ενέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου.
2 Εάν το έγγραφο χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού με πρωτότυπες
υπογραφές και ανάλογα το κράτος προορισμού, πρέπει
να επικυρωθεί με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γ. Κατεχάκη
56, τηλ. 213 2035693- 694-695) και στη συνέχεια να
μεταφραστεί από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών Αρίωνος 10 (τηλ. 2103285-743 και - 731 ). Η παραλαβή των αντιγράφων
γίνεται αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του
Τμήματος ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

έτους 2005 – 2006 και μεταγενέστερα.

□

Κατάταξη Πτυχιούχου, σύμφωνα με το ακαδ. έτος
Εισαγωγής του/της (…………… αντίγραφο/α)

□

Κατάταξη Πτυχιούχου, σύμφωνα με το ακαδ. έτος
Αποφοίτησής του/της (…………… αντίγραφο/α)
απαραίτητη προϋπόθεση, για την έκδοση του
Πιστοποιητικού να έχει λήξει το ακαδ. έτος (31/8).
Ο/Η αιτών/ούσα
………………………………………………
(υπογραφή)

*Στο πιστοποιητικό έχει ενσωματωθεί η παράγραφος ότι το πτυχίο
αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου(integrated master) σύμφωνα με την αριθμ. 141935/Ζ1/0309-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 3945/τ.Β’/11-09-18).

