
προς όσους και όσες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και θα καταστούν  

στις 31 Αυγούστου 2020 πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ 
 

είδος 
πιστοποιητικού 
αποφοίτου 

τι θα μου κοστίσει; πώς; 
και αν αργότερα το χάσω αλλά 
το χρειαστώ; 

τι ακριβώς είναι αυτό το 
πιστοποιητικό; 

Πιστοποιητικό 
Περάτωσης 
Σπουδών 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΟΝΟ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ 
https://sis.auth.gr/ ΑΠΟ ΤΙΣ 23 
ΕΩΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

μετά την παραλαβή  του 
Αντίγραφου Πτυχίου σας (στις 
31.8.2020) δεν θα το χρειάζεστε  

με αυτό βεβαιώνετε ότι έχετε 
ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
σας απέναντι στο τμήμα και 
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία/λήψη 
του πτυχίου σας  

Αντίγραφο 
Πτυχίου 

 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ  
θα το παραλάβετε την 
ημερομηνία λήψης πτυχίου 
(31.8.2020) 

 
για περισσότερες 
πληροφορίες 
πατήστε εδώ  

περιλαμβάνει το βαθμό πτυχίου, 
την ημερομηνία ορκωμοσίας/λήψης 
πτυχίου 

Πιστοποιητικό 
Αναλυτικής 
Βαθμολογίας 
Πτυχιούχου  

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ  
θα το παραλάβετε την 
ημερομηνία λήψης πτυχίου 
(31.8.2020) 

 
για περισσότερες 
πληροφορίες 
πατήστε εδώ  

περιλαμβάνει ημερομηνία λήψης 
πτυχίου, το βαθμό πτυχίου, τις 
βαθμολογίες όλων των μαθημάτων 
και τον τίτλο της πτυχιακής 
εργασίας 

Παράρτημα 
Διπλώματος στην 
ελληνική γλώσσα 

 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ  
θα το παραλάβετε την 
ημερομηνία λήψης πτυχίου 
(31.8.2020) 

 μπορούμε να 
σας χορηγή-
σουμε γνήσιο 
αντίγραφό του 
μετά από αίτησή 

σας στο info@nured.auth.gr 

αποτελεί παράρτημα του πτυχίου, 
περιλαμβάνει τις βαθμολογίες όλων 
των μαθημάτων και συγκριτική 
βαθμολογία (ABCD) και τον τίτλο 
της πτυχιακής εργασίας 

Παράρτημα 
Διπλώματος στην 
αγγλική γλώσσα 
(diploma 
supplement)  

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ  
θα το παραλάβετε την 
ημερομηνία λήψης πτυχίου 
(31.8.2020) 

 μπορούμε να 
σας χορηγή-
σουμε γνήσιο 
αντίγραφό του 
μετά από αίτησή 

σας στο info@nured.auth.gr 

αποτελεί παράρτημα του πτυχίου, 
περιλαμβάνει τις βαθμολογίες όλων 
των μαθημάτων και συγκριτική 
βαθμολογία (ABCD) και τον τίτλο 
της πτυχιακής εργασίας όλα στην 
αγγλική γλώσσας 

Μεμβράνη 
Πτυχίου 
(πάπυρος) 

 

ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΣΩ https://sis.auth.gr/ θα το 
παραλάβετε μετά από 6 μήνες  

προσοχή! ΔΕΝ επανεκδίδεται ΠΟΤΕ! 

είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, διακοσμητική, 
γραμμένη στην αρχαϊζουσα και 
ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ 
ΠΟΥΘΕΝΑ (μόνο κορνίζα…) 

https://sis.auth.gr/
https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/1726
https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/1726
mailto:info@nured.auth.gr
mailto:info@nured.auth.gr
https://sis.auth.gr/


 

βήμα 1: [Από Πέμπτη 23 έως 29 Ιουλίου 2020] 

εφόσον το επιθυμείτε υποβάλλετε ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ https://sis.auth.gr/: 

 αίτηση για δωρεάν χορήγηση Πιστοποιητικού Περάτωσης 

Σπουδών  

(θα την παραλάβετε μέσω https://sis.auth.gr/ τρεις (3) (κατά 

προσέγγιση) εργάσιμες ημέρες αργότερα, θα έχει ψηφιακή 

υπογραφή και μοναδικό κωδικό αναγνώρισης εγγράφου, 

δηλαδή θα μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε 

όπου χρειάζεστε) 

 αίτηση με κόστος 32 ευρώ για χορήγηση Μεμβράνης Πτυχίου 

(θα την παραλάβετε τουλάχιστον 6 μήνες αργότερα είτε εσείς ο/η 

ίδιος/αμε την ταυτότητά σας είτε ένα άτομο που έχετε 

εξουσιοδοτήσει  με την ταυτότητά του) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 θα λάβετε μέσω του 

συστήματος https://sis.auth.gr/ αυτοματοποιημένη ειδοποίηση ότι 

έχετε πλέον ανακηρυχθεί υποψήφιος/α πτυχιούχος και θα κληθείτε 

να πληρώσετε παράβολα για τα πιστοποιητικά που δύναται να 

λάβετε.  

Πέρα από τη μεμβράνη (πάπυρος πτυχίου), για την οποία μπορείτε 

πλέον να υποβάλετε αίτηση μέσω https://sis.auth.gr/ (έχει κόστος 

32,00 ευρώ και είναι προαιρετική η απόκτησή της) ΟΛΑ ΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ θα τα λάβετε δωρεάν (βλέπε πίνακα). 

Ο ιδρυματικός σας λογαριασμός στο https://students.auth.gr παύει να 

είναι ενεργός μόλις ανακηρυχθείτε. 

Παραμένει ενεργός για έξι  (6) μήνες στο https://sis.auth.gr/, διάστημα 

εντός του οποίου πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για να 

παραμείνει ενεργός. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 

τους συνδέσμους https://it.auth.gr/el/account/univID & 

https://it.auth.gr/el/user-alumni  

 

βήμα 2:  [Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020] 

Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ενάντια στον SARS-COVID-19 δεν είναι εφικτή η ορκωμοσία των 

πτυχιούχων σε κλειστούς χώρους . Η Γραμματεία του Τμήματος αδυνατεί να αναλάβει τη 

διοργάνωση ορκωμοσίας σε εξωτερικό χώρο με τους όρους που θέτει η υπ' αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.  

37920/17.6.2020 (φεκ B’ 2394/17.06.2020) κοινή υπουργική απόφαση καθώς απαιτούνται:  

α) η διάθεση εξωτερικού χώρου από την Κοσμητεία κάποιας Σχολής του ΑΠΘ ή την Πρυτανεία ΑΠΘ 

ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ (ανάλογα με την τοποθεσία 

του εξωτερικού χώρου) 

β) η διάθεση και μεταφορά τουλάχιστον 500 καθισμάτων  

γ) η διάθεση και μεταφορά μικροφωνικής εγκατάστασης και ατόμου για τον χειρισμό αυτής 

δ) η διάθεση, μεταφορά και τοποθέτηση εξέδρας  

ε) η διάθεση επιπλέον προσωπικού για την εξασφάλιση της τήρησης της απόστασης του 1,5 μέτρου 

μεταξύ των παρευρισκόμενων και τον έλεγχο του αριθμού αυτών 

στ) η διάθεση, μεταφορά και τοποθέτηση προσωρινής στέγασης για τον ήλιο ή για ενδεχόμενο 

βροχής 

Συνοψίζοντας, η ορκωμοσία είναι μία τελετή για την οργάνωση και διεξαγωγή της οποίας σε 

ανοικτό χώρο απαιτούνται πόροι που δεν έχει να διαθέσει η Γραμματεία του Τμήματος ή ακόμη και 

το Τμήμα.  

Ως εκ τούτου, από τις 31.8.2020 θα ξεκινήσει η χορήγηση/λήψη των πτυχίων 

σας όπου θα σας χορηγηθούν τα ακόλουθα : 

1. ένα (1) Αντίγραφο Πτυχίου (δωρεάν) 

2. ένα (1) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (δωρεάν) 

3. ένα (1) Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική γλώσσα (δωρεάν) 

4. ένα (1) Παράρτημα Διπλώματος στην αγγλική γλώσσα (diploma 

supplement) (δωρεάν) 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Η 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020. 

Θα μπορείτε να τα παραλάβετε από 31.8.2020 (και συγχρόνως να 

προσκομίσετε τις ακαδημαϊκές σας ταυτότητες ή ό,τι άλλο σας έχουμε 

ατομικά ζητήσει): 

Α. δια ζώσης μετά από συνεννόηση για την ημέρα και ώρα παραλαβής από τη 

Γραμματεία (με email στο info@nured.auth.gr ) 

Β. με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) όπου τα έξοδα θα τα επιβαρυνθείτε εσείς 

Γ. μέσω ατόμου που έχετε εξουσιοδοτήσει το οποίο θα πρέπει να προσέλθει με την 

ταυτότητά του και την εξουσιοδότηση που του έχετε κάνει μετά από συνεννόηση για την 

ημέρα και ώρα παραλαβής από τη Γραμματεία (με email στο info@nured.auth.gr ) 

https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://students.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/account/univID
https://it.auth.gr/el/user-alumni
mailto:info@nured.auth.gr
mailto:info@nured.auth.gr

