
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
 

 
Μετά την  ολοκλήρωση των προφορικών εξετάσεων των Διπλωματικών Εργασιών  περιόδου 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, οι τελειόφοιτοι της Σχολής, θα πρέπει να ακολουθήσουν την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
 
Υποβολή εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ (Dspace) στην πλατφόρμα: 
https://dspace.lib.ntua.gr  
1. «Αναλυτικές οδηγίες κατάθεσης ΔΕ στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Dspace)»  

2. Για τη Χορήγηση δύο (2) Βεβαιώσεων από τη Βιβλιοθήκη, αποστολή e-mail:  
 
2. 1 XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο του ΕΜΠ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dspacentualib@mail.ntua.gr  
2.2 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 .  
 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ  
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  
 αποστολή 2 αιτήσεων για την προσκόμιση πιστοποιητικών διπλώματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  secret@survey.ntua.gr  με θέμα Ονοματεπώνυμο _Χορήγηση 
Πιστοποιητικών Διπλωματούχου Περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 
1η ΑΙΤΗΣΗ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ (ΧΩΡΙΣ παράβολο),  
- (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ με βαθμό, στα ελληνικά, &  

- (1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ με αναλυτική βαθμολογία στα ελληνικά  
 
2η ΑΙΤΗΣΗ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ  
Διαδικασία καταβολής αντιτίμου για έκδοση παράβολων στο λογαριασμό του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧNEIOY (GR67 0110 0800 0000 0805 4510 196), που τηρείται στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην αιτιολογία, θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 
ενδιαφερόμενου και η Σχολή. Για κάθε πιστοποιητικό, απαιτείται αγορά ενός 
παράβολου, αξίας 1,52€.  
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:  

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ  

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ  

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
 
 
 
 



Προσοχή:  
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ με βαθμό και σειρά επιτυχίας,  
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ με βαθμό και βαθμολογία πρώτου 

 δεν χορηγούνται την περίοδο Φεβρουαρίου 2023 (Χορηγούνται όταν ολοκληρωθεί η 

ανακήρυξη διπλωματούχων όλων των περιόδων: Φεβρουαρίου/ Ιουνίου/Οκτωβρίου  
ακαδημαϊκού έτους 2023), δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου 2023 και μετά.  
 
Σχετικά με την έκδοση παράβολων, ενημερώνουμε ότι η έκδοση παράβολων θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
με την διαδικασία της πληρωμής παράβολου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών που 
διαθέτουν οι τράπεζες με e- banking, στον λογαριασμό του ΕΜΠ (GR67 0110 0800 0000 0805 4510 
196) και με το ακριβές ποσό, που αντιστοιχεί στα πιστοποιητικά που αιτείστε.  
 

Συνεπώς, οι υποψήφιοι διπλωματούχοι περιόδου Φεβρουαρίου 2023,  για τη χορήγηση των 
πιστοποιητικών διπλώματος, θα πρέπει να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας ΣΑΤΜ-ΜΓ: 

   secret@survey.ntua.gr  ως επισυναπτόμενα αρχεία τα παρακάτω: 

 Δύο βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη, 

 Δύο αιτήσεις συμπληρωμένες (μία για ΤΕΕ και μία για προσωπική χρήση)  και 

 Το αποδεικτικό κατάθεσης από την Τράπεζα.  

 

 Παραλαβή Πιστοποιητικών Διπλώματος στη Γραμματεία της Σχολής (κατόπιν 
ραντεβού μετά τις 30/03/2023) με την παράδοση των παρακάτω:  

τη διπλωματική εργασία που θα εμπεριέχεται σε cd σε μορφή pdf  
τη φοιτητική ταυτότητα (πάσο), η οποία θα ακυρωθεί ηλεκτρονικά και δεν θα έχει καμία  

εγκυρότητα.  
Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, η οποία έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά 
 
Για την παραλαβή των πιστοποιητικών διπλώματος, περιόδου Φεβρουαρίου 2023, θα 
πρέπει, οι διπλωματούχοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους  στο e-mail της 
Γραμματείας, secret@survey.ntua.gr, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ανωτέρω 
διαδικασία και θα ενημερωθούν στο e-mail τους για την ημερομηνία παραλαβής τους (από 
τις 30/03/2023 και έπειτα).  
 

                                                                                         Από τη Γραμματεία της Σχολής ΣΑΤΜ-ΜΓ 

mailto:secret@survey.ntua.gr

