
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

«AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ 

 
1. Κατάθεση στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ, του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής (αναγράφεται 1. ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά, 2. Ονοματεπώνυμο 3μελούς επιτροπής με βαθμό αριθμητικά και ολογράφως, 3. 
αριθμός και ημερομηνία συνεδρίασης  ΣΕ, 4. ημερομηνία και ώρα παρουσίασης 
μεταπτυχιακής διατριβής) και του διαβιβαστικού ενσωμάτωσης διορθώσεων. 

2. Κατάθεση της Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας σας στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος 
και προσκόμιση της αντίστοιχης Βεβαίωσης στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ. 

3. Συμπλήρωση στοιχείων στο Έντυπο παράδοσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., (το έντυπο θα το κατεβάσετε από την 
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης/http://www.lib.auth.gr/). Το έντυπο σφραγίζετε από τη 
Γραμματεία της Σχολής (κα.Δερμεντζόγλου), γίνεται  παράδοση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη με τον τρόπο που περιγράφεται στο 
Έντυπο και κατόπιν προσκομίζεται  η αντίστοιχη βεβαίωση,  στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ. 

4. Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 5272-041780-361 του Α.Π.Θ. του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού  για το Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (13€) 
και για την Αναλυτική Βαθμολογία (6€). Συνολικά 19€. Ο Πάπυρος κοστίζει 32€ και 
τυπώνεται εφόσον τον επιθυμείτε, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περίπου ένα έτος 
για την έκδοσή του. Το έντυπο που περιέχει τα στοιχεία που θα εκτυπωθούν σε φύλλο 
παπύρου δίνεται στη Γραμματεία της Σχολής (κα. Xαδιά Άννα) το Νοέμβριο κάθε έτους και 
παραλαμβάνεται από τον πτυχιούχο το Μάρτιο του επόμενου έτους. Ο πτυχιούχος πρέπει 
να περάσει από το πρωτόκολλο της κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου για να του 
βάλουν ανάγλυφη σφραγίδα στον Πάπυρο. Προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ. 

5. Έκδοση εντός τριών εργάσιμων ημερών του πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών (2 αντίγραφα) και του πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας (2 αντίγραφα). 
Δίνεται αρ. πιστοποιητικού. Τα έντυπα αυτά υπογράφονται από τη Γραμματέα της Σχολής 
(κα. Δερμεντζόγλου). Επιστρέφονται και η μία δυάδα δίνεται  στον φοιτητή αφού 
υπογράψει το βιβλίο πιστοποιητικών του ΠΜΣ ΑΟΑ και η άλλη δυάδα παραμένει στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ στον προσωπικό φάκελο του φοιτητή. 

6. Παραδίδετε από τον φοιτητή η ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) και το Βιβλιάριο 
Υγειονομικής Περίθαλψης, εφόσον εκδόθηκαν,  στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ. Σε 
περίπτωση απώλειας τους,  πρέπει να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Στη 
συνέχεια ακυρώνονται. 

7. Παραδίδετε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΟΑ, στον 
Τομέα Αγροτικής Οικονομίας σε έντυπη μορφή (Περιμετρική βιβλιοδεσία  με εξωτερικό 
χρώμα γκοφρέ γκρί ανοιχτό). 


