
Διαδικασία Ολοκλήρωσης Σπουδών  και Ανακήρυξης Πτυχιούχου. 
  
Αγαπητοί υποψήφιοι πτυχιούχοι, 
  
Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για 
την ολοκλήρωση των σπουδών σας και την ανακήρυξη σας σε 
πτυχιούχους και σας επισυνάπτουμε τα κατάλληλα έγγραφα που πρέπει 
να καταθέσετε στη γραμματεία. 
  
1η Περίπτωση: 
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν συμπληρώσει 
τα 52ή 44 μαθήματα που απαιτούνται οφείλουν να καταθέσουν στην 
Γραμματεία 
Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) στην οποία 
αναγράφουν: 
Α) Δεν θα ανανεώσω ξανά την εγγραφή μου, 
Β) Επιθυμώ  να συνυπολογιστούν στο βαθμό του πτυχίου μου και τα 52 ή 
44 μαθήματα στα οποία έχω επιτύχει μέχρι σήμερα, 
Γ) δεν θα αλλάξει σε τίποτα η αναλυτική μου βαθμολογία, 
Δ) επιθυμώ η Γραμματεία να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για 
την ανακήρυξη μου σε πτυχιούχο . 
 
http://www.ct.aegean.gr/data/Announcements/aitisiypefthinidilosi1.doc 
 
  
2η Περίπτωση: 
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν συμπληρώσει 52+ 
ή 44+ μαθήματα οφείλουν να καταθέσουν στην Γραμματεία 
Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)  στην οποία 
αναγράφουν: 
Α) Δεν θα ξανακάνω ανανέωση εγγραφής, 
Β) Δεν θα αλλάξει σε τίποτα η αναλυτική μου βαθμολογία, 
Γ) Δεν επιθυμώ  να  συνυπολογιστούν στον βαθμό του πτυχίου μου  τα 
παρακάτω μαθήματα: α)………., β)………. κτλ, (στο σημείο αυτό θα 
δακτυλογραφήσετε τα μαθήματα που θέλετε να εξαιρεθούν από τον 
υπολογισμό του βαθμού) 
Δ) Επιθυμώ η Γραμματεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 
ανακήρυξη μου σε πτυχιούχο. 
  
http://www.ct.aegean.gr/data/Announcements/aitisiypefthinidilosi2.doc 
 
 
 



Διευκρινήσεις: 
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο 
φοιτητή και  κατατίθεται στη Γραμματεία ή αφού θεωρηθεί το γνήσιο της 
υπογραφής  αποστέλλεται σκαναρισμένη σε μήνυμα με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ 
– Υ.Δ. ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:secr-culturaltec@aegean.gr από την φοιτητική ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Επίσης , επειδή είναι 
απαραίτητο να είναι τα στοιχεία σας ευδιάκριτα, θα σας παρακαλούσαμε 
να συμπληρώνετε την αίτηση ηλεκτρονικά και στην συνέχεια να την 
εκτυπώσετε για να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας στο ΚΕΠ. 
  
Μυτιλήνη, 19 Οκτωβρίου 2017 
Aπό τη Γραμματεία 
 


