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Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών: «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο (θα λάβετε ακριβείς πληροφορίες για την ακριβή θέση και ώρα όταν 

καθοριστούν). 

 

Για να λάβετε μέρος στην τελετή, θα πρέπει  να αποστείλετε ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: 

archsci@aegean.gr από σήμερα έως και 03/07/2019 τα συνημμένα έντυπα των 

αιτήσεων ορκωμοσίας και χορήγησης αναλυτικής βαθμολογίας. Έντυπα τα οποία θα σταλούν 

μετά τις 03/07/2019, δε θα γίνουν δεκτά. 
 

Μαζί με την κατάθεση των τελικών εντύπων σας θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις 

σας στην υποβολή της γκρίζας βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα 

με τις σχετικές οδηγίες και την ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης Ρόδου στο παρακάτω link: 

http://www.lib.aegean.gr/katathesi-tekmirioy-gkrizas-vivliografias  

Για τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στη 

Βιβλιοθήκη Ρόδου τηλ: 22410- 99030, E-mail: lib-rhodes@aegean.gr.  

 

Σημείωση: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτούνται έκδοση του  διπλώματός τους σε περγαμηνή 

θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο 

λογαριασμό της ALPH ABANK 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 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο 

αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας. 

  

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα  αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης μαζί 

με τα άλλα δύο έντυπα (συνημμένα) στη Γραμματεία του ΠΜΣ τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή. 

 

Στη διάθεσή σας για  οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση,  
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