
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
  

 

Α. Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών ΤΕΠΑΕ έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν από 
τη Γραμματεία του Τμήματος πιστοποιητικά (αντίγραφο 
πτυχίου και βεβαίωση πτυχιούχου μόνο στην ελληνική 
γλώσσα) χρησιμοποιώντας την συνημμένη αίτηση. 

Κατάθεση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού 

 στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:00 (εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά με ανακοίνωσή της σε 
συγκεκριμένες περιόδους) 

 μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

Σε κάθε περίπτωση καταθέτετε αντίγραφο του παραβόλου 
μαζί με την αίτησή σας (δείτε δεξιά).  

Παραλαβή πιστοποιητικών 

 από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:00 
(αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο)  

 με απλό ταχυδρομείο  

 με courier (με έξοδα παραλήπτη)  

 από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον 
τρόπο 

 

Β. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται δωρεάν μία και 

μοναδική φορά, επέχει θέση πιστοποιητικού 

αναλυτικής βαθμολογίας και δεν επανεκδίδεται ούτε 

σε περίπτωση απώλειας. Ένα (1) αντίτυπο τηρείται 

στα αρχεία της Γραμματείας για έκδοση 

επικυρωμένου αντίγραφου ύστερα από αίτηση.  

Γλώσσα - Μετάφραση 

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του 
ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του 
εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr 
Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 
και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά. Υπεύθυνος κος Σωπρανίδης 
(τηλ.: 2313309183). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή 
από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία! 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ  (2ΟΣ  ΟΡΟΦΟΣ) 
ΤΗΛ. : 2310 995090 
FAX  : 2310 995032 
E-MAIL : info@nured.auth.gr 
URL: www.nured.auth.gr  
 

Εξυπηρέτηση Αποφοίτων 

 Η Γραμματεία του 
Τμήματος Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) 
εξυπηρετεί τους/τις 
απόφοιτους καθημερινά 
τις ώρες 12:00 – 13:00.  

 

Παράβολο 

Βάση της 1698/27-12-2012 

απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για 

την έκδοση πιστοποιητικών 

υποχρεούνται να καταθέσουν 

σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα 

ακόλουθα ποσά για κάθε 

περίπτωση:  

 Μεμβράνη πτυχίου 32€  

 Αντίγραφο πτυχίου 6€  

 Λοιπά πιστοποιητικά 6€  

Σημ.: Για τους δημοσίους 

υπαλλήλους ισχύει έκπτωση 

50% με την προϋπόθεση 

απόδειξης της ιδιότητάς τους.  

Το παράβολο κατατίθεται 

στον αριθμό λογαριασμού της 

Τράπεζας Πειραιώς:  

5272-041780-361  

(δικαιούχος: ΑΠΘ) 
ΙΒΑΝ GR 
8701722720005272041780361  
ΒΙC PIRBGRAAXXX  
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