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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ενημερώνονται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος ότι η ορκωμοσία περιόδου Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/06/2017 και ώρα 19:00, ο χώρος θα 

κοινοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν αιτήσεις (ηλεκτρονικές ή 

έντυπες) έως τη Δευτέρα 15/05/2017.  

Επίσης, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει αν υποβάλλετε στην Γραμματεία προκειμένου να 

συμμετάσχετε στη τελετή ορκωμοσίας είναι τα παρακάτω : 

 

▪ Αίτηση (Επιθυμώ να συμμετάσχω στη τελετή ορκωμοσίας περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 που 

θα πραγματοποιηθεί την 2η Ιουνίου 2017). 

▪ Αίτηση, σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον μαθήματα (Επιθυμώ να αφαιρέσω από τον 

υπολογισμό του πτυχίου μου τα παρακάτω μαθήματα......). Άσχετα αν τα έχετε αφαιρέσει στην 

υπεύθυνη δήλωση.  

▪ Αίτηση εάν επιθυμείτε να σας δοθεί το πτυχίο σε πάπυρο.  

▪ Βεβαίωση Βιβλιοθήκης για εκπλήρωση υποχρεώσεων χρήστη (απαραίτητο).  

▪ Κλειδιά του εργαστηρίου των πτυχιακών εργασιών και της εισόδου της Εμπορικής Σχολής 

(απαραίτητο). 

▪ Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του Ιδρύματος (αν υπάρχει) 

▪ Πάσο (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα_ Υποχρεωτικό) 

▪ Υπεύθυνη Δήλωση για εκπλήρωση υποχρεώσεων Οικοτρόφων (Κλειδιά & Οικονομικές 

Υποχρεώσεις) από τις Φοιτητικές Κατοικίες. 

▪ Έντυπο ΔΑΣΤΑ (υποχρεωτικό). 

 

Για τη βεβαίωση της βιβλιοθήκης μπορείτε να τηλεφωνήσετε 2273082030 – 31 – 32 με το προσωπικό 

της Βιβλιοθήκης και να ζητήσετε να μας σταλεί ενδοϋπηρεσιακά. 

Όσοι -ες έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική 

(ηλεκτρονικά και έντυπα). 

Σας επισυνάπτουμε το σύνδεσμο για την ηλεκτρονική κατάθεση καθώς και τις οδηγίες κατάθεσης. 
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http://www.lib.aegean.gr/el/katathesi-tekmirioy-gkrizas-vivliografias 

Οδηγίες κατάθεσης στη Γκρίζα Βιβλιογραφία 

http://www.lib.aegean.gr/el/odigies-katathesis-sti-gkriza-vivliografia 

 

Τις αιτήσεις – έντυπα μπορείτε να τα τυπώσετε, να τα συμπληρώσετε και είτε να τα προσκομίσετε 

στη γραμματεία, είτε να τα αποστείλετε: 

•Με φαξ. 22730-82007 

• Να τα σκανάρετε και να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο athras@aegean.gr 
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