
Διαδικασία για την παράδοση των διπλωμάτων 
 

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του Τμήματος ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας 

από τη διάδοση του κορωνοϊου COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του 

Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, έχουν ανασταλεί όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών 

φοιτητών.   

 

Η διαδικασία για την αποστολή των διπλωμάτων και των σχετικών πιστοποιητικών ολοκλήρωσης 

σπουδών είναι η εξής: 

 

Αποστολή από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 έως και Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 ηλεκτρονικού 

μηνύματος από το Πανεπιστημιακό email του φοιτητή στα email της Γραμματείας 

secretar@mech.upatras.gr ή papa@mech.upatras.gr με συνημμένα τα παρακάτω: 

 

Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος 

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses   

(επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:  

 

«ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Παρακαλώ να μου αποστείλετε το δίπλωμά μου με τα λοιπά προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά που το συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της 

εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω 

να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην 

ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα 

μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας. 

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική 

περίοδο ………………………. ……………………….    (π.χ Σεπτεμβρίου 2020). 

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου 

ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)». 

 

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει 

ταυτότητας, του διαβατηρίου του). 

 

Γ. Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (υπάρχει στο σύνδεσμο  

https://www.mead.upatras.gr/entupa/  και συμπληρώνετε την ημερομηνία Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 

2020) 

 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ορκωμοσία (υπάρχει στον σύνδεσμο 

https://www.mead.upatras.gr/entupa/ ) 

Σημείωση:  

 Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει το πάσο σας το δηλώνετε στην ίδια υπεύθυνη δήλωση.  

 Στην περίπτωση που έχει λήξει, το δηλώνετε στην ίδια υπεύθυνη δήλωση. 

 Στην περίπτωση που έχετε το πάσο, θα πρέπει να το στείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος 

με ταχυδρομείο ή με courier, προκειμένου να ακυρωθεί.  

 
 

mailto:secretar@mech.upatras.gr
mailto:papa@mech.upatras.gr
http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.mead.upatras.gr/entupa/
https://www.mead.upatras.gr/entupa/

