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ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
Γίνεται γνωστό ότι η ημερομηνία έκδοσης των πτυχίων των αποφοίτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 

2019-20 θα γίνει 

την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020  

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι/τες να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (info@mus.auth.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23-10-2020, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση  

2. Υπεύθυνη δήλωση  

3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο και ότι κατέθεσε 

αντίγραφο της διπλωματικής του/της εργασίας 

4. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία του ΑΠΘ ότι έχει αποχωρήσει από κατάλυμα όπου τυχόν διέμενε 

5. Φωτοτυπία ταυτότητας (μη επικυρωμένη)  

6. Αποδεικτικό κατάθεσης πληρωμής στην Τράπεζα Πειραιώς (σε περίπτωση χορήγησης επιπλέον πιστοποιητικών 

βλ. παρακάτω) 

 

Επίσης, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με courier, την τελική διπλωματική εργασία σε έντυπη 

μορφή (συμβουλευτείτε τις συνημμένες οδηγίες της Βιβλιοθήκης και επικοινωνήστε με την κ. Σοφία Τσοπάνη τηλ 

2310991822, email: library@mus.auth.gr) καθώς και τα παρακάτω:  

1. Βιβλιάριο σπουδών (για τους παλιούς φοιτητές που παρέλαβαν πορτοκαλί βιβλιάριο σπουδών από τη Γραμματεία) 

    2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (πάσο) 

    3. Βιβλιάριο υγείας Α.Π.Θ. (για τους φοιτητές που πήραν βιβλιάριο υγείας από τη Γραμματεία) 

Εκδίδονται δωρεάν δύο αντίγραφα πτυχίου integrated master και το παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά και στα 

αγγλικά. Το παράρτημα εκδίδεται ΜΟΝΟ μία φορά, συνοδεύει το αντίγραφο του πτυχίου και δεν κατέχει θέση 

αναλυτικής βαθμολογίας. Για περισσότερα αντίγραφα ή πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, οι πτυχιούχοι θα 

πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία διπλότυπο είσπραξης 6€, για κάθε πιστοποιητικό, το οποίο πληρώνουν στην 

Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361. 

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

Γραμματεία διπλότυπο είσπραξης 32€. Ο πάπυρος εκδίδεται περίπου έξι μήνες αργότερα. 

Τα πτυχία και πιστοποιητικά θα αποσταλούν στους/στις αποφοίτους μετά την έκδοσή τους, με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα πρωτότυπα μπορούν να παραληφθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος ή να 

αποσταλούν με courier με χρέωση παραλήπτη. 

Επισυνάπτονται: η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και οι οδηγίες για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας 

στη Βιβλιοθήκη. 

 Από τη Γραμματεία 

 Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2020 
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