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Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 
2019. Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί-ές φοιτητές και φοιτήτριες που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Τρίτη 12 
Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 τα παρακάτω 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ: 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις 
προϋποθέσεις λήψης διπλώματος, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα 
καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι διπλωματούχοι. 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

3. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου 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. 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. 
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Μόλις πραγματοποιηθεί η κατάθεση, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να 
αποστείλουν (με e-mail ή fax στο 2271035429) την απόδειξη 
κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΟΔΙΜ ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή. 

  

Προσοχή: 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η τακτοποίηση, μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων 
των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός 
βιβλίων, κατάθεση διπλωματικής εργασίας), το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 
(βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κ.λπ.) και τη 
Γραμματεία του Τμήματος (καταβολή διδάκτρων, κατάθεση διπλωματικής 
εργασίας). 

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από τη Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο 
Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να 
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση. 

Παρακαλείσθε όπως τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας στο Παράρτημα 
Βιβλιοθήκης Χίου μέχρι και την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 
(οδηγίες https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=24&t=25159) 

Οι υποψήφιοι/ες διπλωματούχοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και 
αποστείλουν στη Γραμματεία ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. 
στο odim_gram@chios.aegean.gr μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, το 
επισυναπτόμενο έντυπο καταγραφής αποφοίτων του ΔΑΣΤΑ. 

Η ώρα της τελετής καθομολόγησης καθώς και ο τόπος διεξαγωγής θα 
ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, με νεότερη ανακοίνωση. 

 
Από τη Γραμματεία 
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