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ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
 
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Αντίγραφο Διπλώματος Ενιαίου Κύκλου Σπουδών Integrated 
Master) 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ στο info@civil.auth.gr  : 16/12/2020 
 
 
Α.Ε.Μ.   ………………………………………. 

 

Επώνυμο ………………………………………. 

Όνομα  ………………………………………. 

Πατρώνυμο ………………………………………. 

Δ/νση κατοικίας……………………………………. 

…………………………………………………..………… 

………………………………………………………………. 

Πόλη και Τ.Κ. ……………………………..………. 

Τηλ. Κατοικίας   ………………..…………………. 

Κιν. Τηλ  ……………………………………………….. 

 

Προς  

Τη  Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

 
Πληρώ τις προϋποθέσεις για λήψη διπλώματος. ΕΠΙΘΥΜΩ να εκδοθεί τώρα το Αντίγραφο 
Διπλώματος Ενιαίου Κύκλου Σπουδών Integrated Master.  Γνωρίζω ότι τα πιστοποιητικά μου, 
αντί για «ορκίστηκε» στις 22/12/2020, θα γράψουν «Λήψη πτυχίου» 22/12/2020.  
 
Πληρώ τις προϋποθέσεις για λήψη διπλώματος όμως ΔΕΝ επιθυμώ να εκδοθεί τώρα το 
Αντίγραφο Διπλώματος Ενιαίου Κύκλου Σπουδών Integrated Master 
 
Υπογραφή…………………………………                                                                    Ημερ. ………………../12/2020 
 
Παρακάτω σας διευκρινίζουμε θέματα που σχετίζονται με 
 

 την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα 

 τη βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη 

 τη διαγραφή από τις Εστίες (μόνο για όσους έμειναν σε Εστίες το 2019-2020) 

 τη παραλαβή του διπλώματος 
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Σχετικά με την ακαδημαϊκή ταυτότητα 
 
Δεν επιτρέπεται να κρατήσετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα ως αναμνηστικό ούτε να 

χρησιμοποιηθεί για κανένα λόγο μετά την λήψη διπλώματος (υπάρχει αυστηρός έλεγχος από 

την Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).  

 Έχω ήδη καταθέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα στη Γραμματεία 

 Έχω ήδη καταθέσει υπεύθυνη δήλωση απώλειας ακαδημαϊκής ταυτότητας στη 
Γραμματεία 

 Θα καταθέσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα στη Γραμματεία όταν παραλάβω το 
δίπλωμα 

 Θα καταθέσω υπεύθυνη δήλωση απώλειας ακαδημαϊκής ταυτότητας στην 
Γραμματεία όταν παραλάβω το δίπλωμα(συνημμένη) 

 Θα στείλω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα στη Γραμματεία με courier (παραλαβή 
από τη Γραμματεία πριν αποστολή διπλώματος) 

 Επισυνάπτω ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση απώλειας ακαδημαϊκής ταυτότητας 
(συνημμένη) 

 
Σχετικά με την βεβαίωση κατάθεσης CD της Διπλωματικής σας Εργασίας από την 

βιβλιοθήκη του Τμήματος.   

Σημειώνεται ότι εάν έχετε εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη, δεν μπορείτε να παραλάβετε το 

δίπλωμα. 

 Έχω ήδη φέρει τη βεβαίωση στη Γραμματεία 

 Θα φέρω τη Βεβαίωση στην Γραμματεία όταν παραλάβω το δίπλωμα από τη 

Γραμματεία 

 Ζητώ από τη Γραμματεία να ζητήσει τη βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη εκ μέρους μου 

Σχετικά με τις Φοιτητικές Εστίες 

Σε περίπτωση που μένατε στις Φοιτητικές Εστίες χρειάζεται η διαγραφή σας.   

 Έχω ήδη φέρει τη διαγραφή μου στη Γραμματεία 

 Θα φέρω τη διαγραφή μου όταν παραλάβω το δίπλωμα από τη Γραμματεία 

 Ζητώ από τη Γραμματεία να πάρει αντίγραφο της διαγραφής μου από τις Εστίες 

 Δεν έμεινα φέτος σε Εστία 

 
Σχετικά με τη παραλαβή των εγγράφων 
 
Η παραλαβή θα είναι από τις 22/12/2020 και κατόπιν ραντεβού που κλείνετε τηλεφωνικώς 
με τη Γραμματεία στο 2310 99 56 12/3.  
Επιθυμώ να παραλάβω ως εξής: 
 

 Από τη γραμματεία ( με ένδειξη ταυτότητας) 

 Με courier (με δικά μου έξοδα και από τις 22/12/2020 και έπειτα) 

 Από τρίτο με εξουσιοδότηση  
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Ποια έγγραφα θα πάρω; 

Εφόσον δεν λείπει τίποτε από το φάκελό σας τα έγγραφα που θα πάρετε είναι 

 Αντίγραφο Διπλώματος Ενιαίου Κύκλου Σπουδών Integrated Master (ΠΡΟΣΟΧΗ: στο 

εξωτερικό δεν δέχονται πάντα αντίγραφο διπλώματος και ζητάνε το δίπλωμα, το 

πρωτότυπο, που είναι η μεμβράνη) 

 Αναλυτική βαθμολογία 

 Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 

 Παράρτημα διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (εκδίδεται μόνο μία φορά, 

μετά μόνο επικυρώνεται, να μην καταθέσετε πουθενά και ποτέ το πρωτότυπο) 

 Βεβαίωση σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (μπορεί να χρειαστεί για τη 

φορολογική δήλωση). 

Μόνο σε περίπτωση που θέλετε επιπλέoν αντίτυπα των πιστοποιητικών από αυτά που θα 

πάρετε δωρεάν ούτως ή άλλως τώρα, ή άλλες βεβαιώσεις ή μεμβράνη, να καταθέσετε όποτε 

θέλετε σχετική αίτηση μαζί με το σχετικό καταθετήριο.  Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (web.civil.auth.gr / Τμήμα /Αιτήσεις-Πιστοποιητικά 

/ Αιτήσεις-Πιστοποιητικά Διπλωματούχων ).  Αλλιώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και να 

πληρώσετε έγγραφα ηλεκτρονικά μέσω sis.auth.gr εφόσον έχετε κάνει τις απαραίτητες 

ενέργειες να διατηρήσετε το ιδρυματικό σας λογαριασμό ενεργό, ή μέσω ΚΕΠ.  

Επισυνάπτεται επίσης αίτηση για το Σύλλογο Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής και σας 

παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/eUniversity/alumniWeb για 

πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους απόφοιτους. 

Τελετή ορκωμοσίας 

Η τελετή ορκωμοσίας δύναται να πραγματοποιούνται μετά την άρση των περιοριστικών 

μέτρων. 

Προσοχή 

Ενεργοί φοιτητές οφείλουν, όποτε επικοινωνούν με e-mail με τη Γραμματεία του Τμήματος 

(info@civil.auth.gr), να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους λογαριασμό, λόγω ασφαλείας και 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

http://www.civil.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/eUniversity/alumniWeb

