
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

"ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  
  

Η επόμενη Τελετή Καθομολόγησης και Απονομής Διπλωμάτων και Πτυχίων των 
Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο 
Μυτιλήνης. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα. 
  
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο 
Π.Μ.Σ. "Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία" και επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην Τελετή θα πρέπει να καταθέσουν ή να στείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ., έως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, τα παρακάτω: 
  

1)  Αίτηση προς τη Γραμματεία για συμμετοχή στην Τελετή Καθομολόγησης και 
απονομής διπλωμάτων/πτυχίων, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
(http://www.ct.aegean.gr/data/announcementsMsc1/orkomosia_2017.pdf).  

2)  Την ακαδημαϊκή ταυτότητα-δελτίο εισιτηρίου 

3)  Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

4) Ένα αντίτυπο της μεταπτυχιακής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική (cd-rom) 
μορφή (για όσους/-ες δεν το έχουν ήδη κάνει) 
 

- 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. 
 

http://www.ct.aegean.gr/data/announcementsMsc1/orkomosia_2017.pdf


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

 
 
 
 
  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
  
1)Η Γραμματεία ΠΜΣ θα ζητήσει υπηρεσιακά βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι  
δεν έχετε καμία δανειστική ή άλλη εκκρεμότητα. 
2) Η Γραμματεία ΠΜΣ θα ζητήσει υπηρεσιακά βεβαίωση από το γραφείο 
Φοιτητικής Μέριμνας. Όσοι/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες κάνουν χρήση 
φοιτητικής εστίας ή φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για διευκρινίσεις (τηλ. 
22510.36936-7). 
3) Η Γραμματεία ΠΜΣ θα ζητήσει από τον κ. Αλέξανδρο Σπάθη υπηρεσιακά 
βεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα με το Εργαστήριο του Τμήματος 
(για χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εργαστηρίου).  
4) Την Παρασκευή 15/12/2017, 08.00 αυστηρά, θα πρέπει να προσέλθουν στη 
Γραμματεία ΠΜΣ για να υπογράψουν στο Βιβλίο Διπλωματούχων και το έντυπο 
καθομολόγησης. Η υπογραφή του βιβλίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία. 
5) Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η απονομή των διπλωμάτων και των πτυχίων γίνεται 
μόνο κατά τη Δημόσια Τελετή Καθομολόγησης.  
  
  
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
Γραμματεία ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» 
  
  
  
 


