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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Πληροφορείσθε ότι, η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο επόμενο χρονικό διάστημα και σε ημερομηνία 

που θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν στη 

Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 12/11/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

3. Έντυπο ΔΑΣΤΑ 

 

Σημειώνεται ότι,  

1. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία γίνεται είτε σε έντυπη μορφή είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dmmath@math.aegean.gr 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ορκωμοσία αποτελεί η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τη Βιβλιοθήκη, τηλ. επικοινωνίας 22730-82030, 82031, 82032 

(δανεισμός βιβλίων, κατάθεση διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, 

τηλ. επικοινωνίας 22730-82011, 82028 (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.). 

Αναλυτικές Οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:  http://www.lib.aegean.gr/el/katathesi-tekmirioy-gkrizas-vivliografias.  

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής 

Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες να προσκομίσουν σχετική 

βεβαίωση. 

3. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του διπλώματος 

τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέσουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή 

ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ALPHA BANK 

 Αρ. Λογ/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 μεταπτυχιακού /ής φοιτητή/τριας. 
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Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες καταθέτουν ή αποστέλλουν την απόδειξη κατάθεσης 

στη Γραμματεία, ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.  

 

4. Η είσοδος των φυσικών προσώπων στον χώρο διεξαγωγής της τελετής καθομολόγησης θα 

πραγματοποιηθεί κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού 

νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό 

COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 

(rapid-test) που έχουν διενεργηθεί εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την ώρα 

πραγματοποίησης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων 

(4) έως και έντεκα (11) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self-test) εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου πριν την ώρα πραγματοποίησης της 

τελετής. Συγχρόνως διενεργείται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας. 

5. Ο/Η κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που θα συμμετέχει στην τελετή δικαιούται να 

προσκαλέσει έως δύο (2) άτομα λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι μεταπτυχιακοί/ες 

φοιτητές/τριες δηλώνουν με την αίτησή τους το ονοματεπώνυμο των ατόμων/συνοδών του.  

Η τήρηση του μέτρου ελέγχεται από το προσωπικό του Ιδρύματος στην είσοδο του κτηρίου.  

6. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να αιτηθούν την τροποποίηση της 

διαδικασίας καθομολόγησης, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα τους που να αφορά σε σοβαρούς 

λόγους υγείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 

Τμήματός τους προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. 

 

Από τη Γραμματεία 

 

 

 


