
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) 

Για την έκδοση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) για πρώτη φορά, οι υποψήφιες/οι θα 

πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση. 

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής (Κτήριο Νομικής Σχολής - 3ος όροφος) ότι η/ο 

υποψήφια/ος δεν έχει καμία εκκρεμότητα με το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. 

3. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ότι η/ο υποψήφια/ος έχει παραδώσει στις 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία της/του σε ηλεκτρονική μορφή. Λεπτομέρειες για τον τρόπο έκδοσης της βεβαίωσης θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. 

Τα απαραίτητα έντυπα της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ είναι διαθέσιμα εδώ: 

α. Έγγραφο παράδοσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (υποβολή σε έντυπη μορφή) 

Προσοχή: πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο 

και σφραγισμένο από την Γραμματεία της Νομικής Σχολής.  

β. Στοιχεία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή) 

4. Παράβολο 13€ για την έκδοση ενός αντίγραφου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

Παράβολο 6€ για την έκδοση ενός αντίγραφου αναλυτικής βαθμολογίας των μεταπτυχιακών 

μαθημάτων. 

Παράβολο 32€ για την έκδοση του μεταπτυχιακού διπλώματος σε μεμβράνη (εκδίδεται μόνο μία φορά). 

Το κόστος των παραβόλων για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς είναι το ήμισυ. Σ’ αυτή 

την περίπτωση απαιτείται να κατατεθεί επιπρόσθετα βεβαίωση της δημοσιοϋπαλληλικής 

ιδιότητας. 

Η καταβολή του αντιτίμου του παραβόλου πραγματοποιείται στα υποκαταστήματα της Τράπεζας 

Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 

5272-041780-361 (IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361) 

http://www.law.auth.gr/sites/default/files/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%9C%CE%A3%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
http://www.lib.auth.gr/node/147/
http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/paradosi_masterfinal.doc
http://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/stoixeia_master.doc


Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το ΑΠΘ. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο της/του απόφοιτης/του και ως αιτιολογία το είδος πιστοποιητικού (πχ: ΜΔΕ, αναλυτική 

βαθμολογία, μεμβράνη). 

6. Πάσο ή/και Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (αν έχει εκδοθεί κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών 

σπουδών). 

7. Βιβλιάριο Υγείας (αν έχει εκδοθεί κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών). 

8. Βεβαίωση Διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ (αν υπάρχει διαμονή σε αυτές κατά τη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών). 

  

Σημείωση:  

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης που έχουν ακολουθήσει την διαδικασία που 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω και έχουν αποκτήσει ήδη μία φορά το ΜΔΕ, σε περίπτωση που 

χρειάζονται εκ νέου πιστοποιητικά (πχ: ΜΔΕ ή/και αναλυτική βαθμολογία) θα πρέπει να υποβάλουν 

μόνο την αίτηση προσκομίζοντας παράλληλα και το αντίστοιχο παράβολο (δικαιολογητικά: 1 και 4). 

 


