
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, 
παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τους μήνυμα (από το 
ακαδημαϊκό τους email) στο info@itl.auth.gr, από τις 10/3/2021 έως τις 16/03/2021, προκειμένου 
να γίνει ο τελικός έλεγχος της καρτέλας τους.  
 
Στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα (από το ακαδημαϊκό τους email) θα πρέπει να αναγράφεται 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο θέμα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021” και να 
συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Ονοματεπώνυμο και  Α.Ε.Μ. 
2) Οι κωδικοί των μαθημάτων που (τυχόν) αναμένεται η   βαθμολογία τους  
3) Τα δύο μαθήματα (με κωδικό μαθήματος), σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον 

ECTS,  που  δεν  επιθυμούν  να υπολογιστούν στο βαθμό πτυχίου. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος (email) για τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν. Τα έγγραφα 
αυτά θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά, είτε να τα προσκομίσουν οι ίδιοι- κατόπιν 
ραντεβού- στη Γραμματεία.  
 
Μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν και τα παρακάτω: 
1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (αν έχει χαθεί, δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα) 
2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του ΑΠΘ (εφόσον υπάρχει) 
3. Βιβλιάριο Σπουδών (εφόσον υπάρχει) 
4. Βεβαίωση διαγραφής από την αρμόδια ΦΕΘ-ΑΠΘ (σε περίπτωση που διαμένουν στις 
πανεπιστημιακές εστίες) 
5. Βεβαίωση από τη Θεματική Βιβλιοθήκη της Σχολής για τη μη ύπαρξη οφειλής βιβλίων ή άλλης 
υποχρέωσης 
6. Βεβαίωση υποβολής ερωτηματολογίου αποτίμησης προγράμματος σπουδών (Για να συμπληρώσει 
ένας φοιτητής το ερωτηματολόγιο αποτίμησης πρέπει πρώτα να κάνει είσοδο στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ 
(https://qa.auth.gr/student) με τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού (όνομα χρήστη και 
κωδικό). Μετά την Είσοδό του ο φοιτητής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, θα δει ένα σχετικό 
μήνυμα και ακολουθώντας το σύνδεσμο ανοίγει το ερωτηματολόγιο αποτίμησης το οποίο μπορεί να 
συμπληρωθεί και μέσω κινητών συσκευών). Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι δυνατή μόνο 
εφόσον η Γραμματεία έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο της καρτέλας του ενδιαφερόμενου φοιτητή. 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγούνται δωρεάν τα εξής: 

- Ένα Αντίγραφο Πτυχίου 
- Ένα Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
- Ένα Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική Γλώσσα  
- Ένα Παράρτημα Διπλώματος στην Αγγλική Γλώσσα  
- Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

 
Όσοι επιθυμούν το πτυχίο τους σε μεμβράνη θα πρέπει είτε να αποστείλουν στη Γραμματεία, μαζί με 

τα υπόλοιπα έγγραφα, σχετική αίτηση και ένα παράβολο των 32,00 € (από την Τράπεζα Πειραιώς, αρ. 

λογ. 5272-041780-361 με δικαιούχο το ΑΠΘ), είτε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο sis.auth.gr την 

αίτηση τους για πάπυρο (δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα). 
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