
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

ΤΩΝ ΔΠΜΣ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
  
Για την Ανακήρυξη Διπλωματούχων, περιόδου Φεβρουαρίου θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω 
διαδικασία:  

  
Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 
1. Ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο link http://lib.ntua.gr/?p=791   
«Αναλυτικές οδηγίες υποβολής εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Dspace)» (site της Βιβλιοθήκης)  
 
2. Για τη Χορήγηση δύο (2) Βεβαιώσεων από τη Βιβλιοθήκη, αποστολή e-mails:  
1. XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ» 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dspacentualib@mail.ntua.gr  

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στη Βιβλιοθήκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
libloan@central.ntua.gr    
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: και στα δύο e-mail θα πρέπει να ενημερώνετε τη Βιβλιοθήκη, ότι έχετε προβεί σε upload της 
διπλωματικής σας εργασίας, και στη συνέχεια να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό μητρώου 
σας και τη Σχολή που έχετε φοιτήσει.  

  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ.  

  ΩΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ CD με τη διπλωματική εργασία στη Βιβλιοθήκη  

(θα λάβετε ενημέρωση από τη βιβλιοθήκη σχετικά με τον τρόπο αποστολής του).  
  
Β. ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ   
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (σε περίπτωση που δεν έχετε αιτηθεί ήδη) 
 

1. ΧΩΡΙΣ παράβολο   

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ενός (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΔΕ με βαθμό &   

 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ενός (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ αναλυτικής βαθμολογίας  
με συμπλήρωση Αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών μεταπτυχιακών σπουδών ΔΠΜΣ την οποία βρίσκετε 
στην ιστοσελίδα της ΣΑΤΜ http://www.survey.ntua.gr/el/postgrad/postgrad-certificates  & αποστολή 
της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secret@survey.ntua.gr    
 
2. ΜΕ παράβολο (αξίας1,52€ το ένα)  

 Βεβαίωση Γνωστικού Αντικειμένου ΔΠΜΣ (για χρήση ΑΣΕΠ)   

 Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (για χρήση ΑΣΕΠ)  

με συμπλήρωση 2ης Αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών μεταπτυχιακών σπουδών ΔΠΜΣ την οποία 
βρίσκετε στην ιστοσελίδα της ΣΑΤΜ http://www.survey.ntua.gr/el/postgrad/postgrad-certificates  & 
αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secret@survey.ntua.gr     
 
Σχετικά με την έκδοση παραβόλων, ενημερώνουμε ότι η έκδοση παραβόλων από 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και 
μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την 
διαδικασία της πληρωμής παραβόλου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών που διαθέτουν 
οι τράπεζες με e-banking, στον λογαριασμό του ΕΜΠ (IBAN: GR67 0110 0800 0000 0805 4510 196) και 
με το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στα πιστοποιητικά που αιτείστε. (δείτε σχετική ανακοίνωση)  
  
Η αποστολή των παραπάνω δύο (2) αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 
secret@survey.ntua.gr θα έχει ως θέμα:  
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Ονοματεπώνυμο Χορήγηση Πιστοποιητικών Διπλωματούχου Φεβρουάριος 2020 & θα συνοδεύεται από:  

 τις 2 Βεβαιώσεις της Βιβλιοθήκης   

 το αποδεικτικό κατάθεσης έκδοσης παραβόλων, από την Τράπεζα, όπου θα εμφανίζεται 
ονοματεπώνυμο και ποσό    
  
Η παράδοση του CD με τη διπλωματική εργασία θα αποσταλεί μέσω we transfer στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση adonta@mail.ntua.gr  
  
ΩΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:  
Για τους διπλωματούχους του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»  

 ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΕ CD   

 ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ) η οποία θα ακυρωθεί ηλεκτρονικά και δε θα έχει καμία εγκυρότητα.  
 
Για τους διπλωματούχους του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»  

 ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) CD   

 ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ) η οποία θα ακυρωθεί ηλεκτρονικά και δε θα έχει καμία εγκυρότητα.  
 
  
  
  
Ευχόμαστε να είστε όλοι υγιείς  
Από τη Γραμματεία της Σχολής   
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