
Ανακοίνωση Αιτήσεων Ορκωμοσίας 
  
Σημαντικό! : Δικαίωμα συμμετοχής στην Ορκωμοσία έχουν μόνο οι φοιτητές 
που έχουν ανακηρυχθεί Πτυχιούχοι.  Για την διαδικασία ανακήρυξης δείτε 
σχετική ανακοίνωση με θέμα : Διαδικασία Ολοκλήρωσης Σπουδών – 
Ανακήρυξης Πτυχιούχου 
  

Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου 2017 (ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο) και επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στην ορκωμοσία στις 15 Δεκεμβρίου 2017 (για την ακριβή ώρα θα 
ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση) του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Τ.Π.Τ.Ε, να 
υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 
έως και την Παρασκευή 17η  Νοεμβρίου 2017. 
  
  
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση 
http://www.ct.aegean.gr/data/Announcements/aitisigiakathomologisiDekembrios2017.docx 
 
2. Την αστυνομική τους ταυτότητα (ή ευανάγνωστη φωτοτυπία της) μόνοστην 
περίπτωση έκδοσης νέας ταυτότητας. 
  
3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτούνται έκδοση του πτυχίου/διπλώματός 
τους σε περγαμηνή θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή 
ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
ALPHA BANK 
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158 
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158 
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX 
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου 
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο 
αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας. 

-         Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν 
(με e-mail)  μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία την απόδειξη 
κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η 
περγαμηνή. 

  
Σημείωση:  Η αίτηση για την ορκωμοσία γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή 
και αποστέλλεται σε μήνυμα με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 στην παρακάτω ηλεκτρονική 



διεύθυνση: secr-culturaltec@aegean.gr, από την φοιτητική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(email πανεπιστημίου) του ενδιαφερόμενου φοιτητή.   
  
Στην τελετή της Ορκωμοσίας μαζί με το πτυχίο σας θα λάβετε: 
Το πτυχίο σε περγαμηνή (για όσους το έχουν ζητήσει), 
Αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου, 
Βεβαίωση  πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, 
Παράρτημα διπλώματος στα αγγλικά, 
Παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά. 
  
Από τη Γραμματεία, 
Μυτιλήνη 1/11/2017 
  
 


