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Αγαπητοί Απόφοιτοι, 

 
Εκ μέρους της Διοίκησης και του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Intercollege θα θέλαμε να σας 
συγχαρούμε για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας και να σας προσκαλέσουμε στην Τελετή 
Αποφοίτησης. Η Τελετή Αποφοίτησης είναι μια αξέχαστη εμπειρία, στην οποία μπορείτε να 
γιορτάσετε τα επιτεύγματα σας. Η παρουσία σας στην τελετή θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά, αλλά και 
την ευκαιρία να σας συγχαρούμε από κοντά για την επιτυχία σας. 

 
Η Τελετή Αποφοίτησης 2022 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 στις 20:00, στο 
Ανοικτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
 
Στον Οδηγό της Τελετής Αποφοίτησης θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την ομαλή διεξαγωγή 
της τελετής και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως τον διαβάσετε προσεκτικά. Για περαιτέρω 
διευκρινήσεις ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22842500. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Επιτροπή Αποφοίτησης 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τ η ν  "Αίτηση Συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης" 
που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολεγίου www.intercollege.ac.cy, το αργότερο 
μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση σας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Γεωργία Κούλα, Λειτουργό Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων (Τηλ. 22842580 ή email: koula.g@intercollege.ac.cy). Όλες οι 
Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια αποφοίτησης του κάθε 
προγράμματος και όλοι οι φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την παραλαβή και εξέλιξη της αίτησης τους. 

 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΒΙΝΤΕΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στη Φωτογράφιση (φωτογραφίες 
πορτραίτου) πριν από την έναρξη της Αποφοίτησης, δηλώστε συμμετοχή και 
προπληρώστε το αντίστοιχο ποσό στον πιο κάτω σύνδεσμο, το αργότερο μέχρι 
23 Ιουνίου 2022: 

https://agisilaou-spyrou.com/graduation-inter/   

Οι φωτογραφίες πορτραίτου θα σας αποσταλούν από το φωτογραφείο στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσετε κατά την παραγγελία σας.  

Το βίντεο και όλες οι φωτογραφίες της Τελετής Αποφοίτησης, θα είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Intercollege www.intercollege.ac.cy. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Κυρία Φανή Παπαμιχαήλ, 

Λειτουργό Φοιτητικών Υποθέσεων και Καριέρας (Τηλ. 22842571/22842500 ή 

email: papamichael.f@intercollege.ac.cy). 

 

Γ. ΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΤΗΒΕΝΝΟΣ) 

Θα πρέπει να παραγγείλετε τη στολή της Αποφοίτησης σας διαδικτυακά μέσω της 

ιστοσελίδας του καταστήματος:  www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/, το 

αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου 2022. 

Το κατάστημα θα δέχεται επισκέψεις με φυσική παρουσία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ανάλογο κατάστημα: 

 Eurojet Λευκωσία: Τηλ. 22375050, Διεύθυνση: Οδός Μακαρίου 58Γ, 1075  
 Eurojet Λεμεσός: Τηλ. 25353677, Διεύθυνση: Oδός Γλάδστωνος 46, Τ.Κ 3041  

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ. 
 

http://www.intercollege.ac.cy/
mailto:koula.g@intercollege.ac.cy
https://agisilaou-spyrou.com/graduation-inter/
http://www.intercollege.ac.cy/
mailto:papamichael.f@intercollege.ac.cy
http://www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/


[4] 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες/οδηγίες από  το κατάστημα Eurojet μπορείτε να 
βρείτε στο τέλος του Οδηγού Αποφοίτησης (Συνημμένο 1). 

Σημείωση: Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων «Ναυτική Επιστήμη» και «Ναυτική 
Μηχανική» θα παρευρεθούν στην Τελετή Αποφοίτησης με την επίσημη στολή 
τους, συνεπώς η τήβεννος δεν είναι απαραίτητη. 

 

Δ.  PARTY ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  

 Το party αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, 
μετά την ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες θα 
ακολουθήσουν από το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων.  

 

Ε. ΠΡΟΒΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η παρουσία όλων των αποφοίτων στην πρόβα της Τελετής Αποφοίτησης, την 
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Οι απόφοιτοι καλούνται να 
συγκεντρωθούν στον υπαίθριο χώρο, έξω από το Εστιατόριο Block, του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας στις 18:00 ακριβώς.  

Με βάση τα υφιστάμενα μέτρα, η χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς 
χώρους είναι υποχρεωτική. 

             

ΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Οι καλεσμένοι των αποφοίτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα  (4) 
άτομα ανά απόφοιτο. 

Ο κάθε απόφοιτος θα παραλάβει στην πρόβα τέσσερις (4) προσκλήσεις, τις οποίες 

θα δώσει στους καλεσμένους του. 

Οι καλεσμένοι των αποφοίτων θα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο της 

Τελετής παρουσιάζοντας τις προσκλήσεις τους στην Είσοδο και δεν θα 

επιτραπεί η είσοδος σε κανένα χωρίς πρόσκληση.  

Με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, καθώς και την 

προστασία της δημόσιας υγείας, οι απόφοιτοι καθώς και οι καλεσμένοι τους, θα 

πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα και τις οδηγίες που θα ισχύουν τη δεδομένη 

στιγμή από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
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ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΑ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
COVID-19, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΔΥΣΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΩΣΠΡΕΠΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ.  

Για διατήρηση ομοιομορφίας, οι απόφοιτοι πρέπει να φορούν: 

 Σκουρόχρωμο / παντελόνι /  φούστα / φόρεμα 

 Άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο 

 Μαύρα παπούτσια 

ΤΖΙΝ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Η φωτογράφηση τύπου πορτραίτο (προαιρετικό) θα πραγματοποιηθεί από επαγγελματία 

φωτογράφο στην Καφετέρια Coffeeology 101 (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) από τις 17:00  

μέχρι τις 18:30. 

Παρακαλούμε όπως έρχεστε στο χώρο της φωτογράφησης φορώντας την τήβεννο σας. 

Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό του Κολεγίου καθώς και οι Φωτογράφοι, λόγω της Πανδημίας 

COVID-19, ΔΕΝ θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους φοιτητές με τη στολή τους παρά μόνο να 

επιβλέψουν και να υποδείξουν τη σωστή ένδυση. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Την ημέρα της Τελετής Αποφοίτησης όλοι οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στο σημείο που 

θα τους υποδειχθεί στην πρόβα στις 19:00 ακριβώς  [CineStudio (Κεντρικό Κτήριο -1)].  

2. Βεβαιωθείτε ότι οι καλεσμένοι σας θα έρθουν στην ώρα τους, καθώς η τελετή αρχίζει στις 

20:00 ακριβώς.  

3. Οι καλεσμένοι των αποφοίτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) άτομα. 
Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο των καλεσμένων σας είναι απαραίτητη η παρουσίαση 
των σχετικών προσκλήσεων στην είσοδο, τις οποίες θα παραλάβετε στην πρόβα. ΔΕΝ θα 
επιτραπεί η είσοδος σε ΚΑΝΕΝΑ χωρίς πρόσκληση. 

4. Με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού καθώς και την προστασία της 
δημόσιας υγείας, οι απόφοιτοι καθώς και οι καλεσμένοι τους, θα πρέπει να τηρούν όλα τα 
μέτρα και τις οδηγίες που θα ισχύουν τη δεδομένη στιγμή από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

5. Με βάση τα υφιστάμενα μέτρα, η χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους είναι 
υποχρεωτική.  

6. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους καλεσμένους σας ότι απαγορεύεται να 
πλησιάζουν τη σκηνή για φωτογραφίες. Επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν αναλάβει τη 
λήψη φωτογραφιών, καθώς επίσης και την οπτικογράφηση της τελετής.  
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7. Το σχετικό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κολεγίου www.intercollege.ac.cy, 

στο οποίο θα έχετε δωρεάν πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 

με το Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων και Καριέρας του Κολεγίου (κα Φανή Παπαμιχαήλ 

– (Τηλ. 22842571/22842500 ή email: papamichael.f@intercollege.ac.cy).  

8. Σε περίπτωση επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας ή/και διαφοροποίησης των οδηγιών 

από τα Αρμόδια Υπουργεία, η διεξαγωγή της Τελετής Αποφοίτησης ή/και ο τρόπος 

διεξαγωγής θα τροποποιηθεί αναλόγως.  

  

  
 
 

 

 

 

http://www.intercollege.ac.cy/
mailto:papamichael.f@intercollege.ac.cy
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  ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

 Έκδοση Διπλώματος/Πτυχίου 
 
€60 

 
Πληρωτέα στο Λογιστήριο του Intercollege, Γραφείο RT104, Κτίριο Research & 
Technology, 1ος Όροφος  
 

 Η πιο πάνω χρέωση αφορά μόνο την έκδοση του πτυχίου σας και δεν σχετίζεται με 
τη συμμετοχή σας στην τελετή αποφοίτησης. Μπορεί να πληρωθεί και σε 
μεταγενέστερο στάδιο, με την παραλαβή του Πτυχίου/Διπλώματος. 
 
 

 Στολή/Τήβεννος 
 
€26 
 
€50 

 
Ενοικίαση Τηβέννου 
 
Αγορά Τηβέννου 
 
Πληρωτέα διαδικτυακά κατά την παραγγελία σας στο Eurojet ή στα καταστήματα 
Eurojet, αφού προηγηθεί επικοινωνία με το κατάστημα.  Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (στο τέλος του Οδηγού) 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

  
  



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 

Μέχρι 10 Ιουνίου, 2022 

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κολεγίου www.intercollege.ac.cy    

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Μέχρι 23 Ιουνίου 2022 

           Μπορείτε να παραγγείλετε και να προπληρώσετε 
τις  φωτογραφίες πορτραίτου στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://agisilaou-spyrou.com/graduation-inter/  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΤΗΒΕΝΝΩΝ 

Μέχρι 20 Ιουνίου 2022 

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eurojet.com.cy/gowns-

university-college/  ή στο Κατάστημα EUROJET (Λευκωσία ή Λεμεσό) 

Το κατάστημα θα δέχεται επισκέψεις με φυσική παρουσία μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 

με το κατάστημα (Βλέπε Συνημμένο 1). 

 

ΠΡΟΒΑ ΤΕΛΕΤΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

23 Ιουνίου 2022 στις 18:00 

Σημείο συνάντησης: Υπαίθριος χώρος, έξω από το Εστιατόριο Block 

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και μετά στο CineStudio (Κεντρικό 

κτήριο -1)  

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

24 Ιουνίου 2022,  Έναρξη Τελετής στις 20:00 

 

Φωτογραφίες πορτραίτου στην Καφετέρια Coffeeology 101, από τις 

17:00 – 18:30 

 

Στις 19:00  ακριβώς, συγκέντρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ στο 

χώρο που θα τους υποδειχθεί στην Πρόβα (Cine Studio, Κεντρικό 

κτήριο -1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
http://www.intercollege.ac.cy/
https://agisilaou-spyrou.com/graduation-inter/
http://www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/
http://www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

EUROJET 

Οδηγίες και κανονισμοί ενοικίασης των στολών αποφοίτησης προς τους φοιτητές από την 

εταιρία EUROJET: 

Για τους σκοπούς τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγείας, και για μεγαλύτερη προφύλαξη των 

φοιτητών, η εταιρεία μας έχει λάβει αυξημένα μέτρα και κανόνες για τη διαδικασία παραλαβής των 

στολών αποφοίτησης: 

1. Οι παραγγελίες των στολών θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα 

μας:  www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/   

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο θα αποδεχθούμε να εγγραφούν φοιτητές με επικοινωνία μαζί μας:  

 Λευκωσία, τηλέφωνο 22375050 (ώρες καταστήματος Δευτέρα/ Τρίτη/ Πέμπτη/ Παρασκευή 

08:30 - 18:30 και Τετάρτη/ Σάββατο 08:30 - 13:30). 

 Λεμεσός, τηλέφωνο 25353677 (ώρες καταστήματος Δευτέρα/ Τρίτη/ Πέμπτη/ 

Παρασκευή  10:00 -18:30 και Τετάρτη/ Σάββατο 10.00 – 13.30). ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2022. 

 

2. Συστήνουμε η πληρωμή να γίνεται επίσης διαδικτυακά. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν 

παρουσιαστούν για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβουν τις στολές τους θα γίνεται επιστροφή των 

χρήματων τους άμεσα και χωρίς καμία χρέωση. 

3. Συστήνουμε να επιλέγουν οι φοιτητές αποστολή της στολής τους στη διεύθυνση της επιλογής τους. 

4. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να παραλάβουν τη στολή τους από τα καταστήματα μας: 

 Λευκωσία στη οδό Μακάριου 58Γ, Τ.Κ. 1075, θα πρέπει να επικοινωνήσουν  στο Τηλ. 

22375050.  

 Λεμεσός στη οδό Γλάδστωνος 46, Τ.Κ 3041 , θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο Τηλ. 

25353677. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2022. 

5. Συστήνουμε η πληρωμή στο κατάστημα να γίνεται με τη χρήση τραπεζικής κάρτας. 

6. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η στολή μπορεί να φορεθεί μόνο από το δικαιούχο και 

απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από δεύτερο άτομο.  

7. Ο Ενοικιαστής θα πρέπει να παραδώσει την στολή στο κατάστημα της Λεμεσού ή Λευκωσίας το 

συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από επτά μέρες μετά το πέρας της αποφοίτησης ή μπορεί να μας 

την επιστρέψει στην διεύθυνση με κούριερ με δικά του έξοδα.  ΤΟ ΚΑΤΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 

ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.  

  

http://www.eurojet.com.cy/gowns-university-college/


 

8. Οι στολές δεν πρέπει να πλένονται ή να σιδερώνονται.  Μπορούν μόνο να καθαριστούν από 

στεγνοκαθαριστήριο. 

 
9. Τιμές ενοικίασης και αγοράς: 

 

 

 

ΤΙΜΕΣ 

DIPLOMA 

 

BACHELOR 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 26.00 26.00 

ΑΓΟΡΑ 50.00 50.00 

   

 

H αποστολή κατ’ οίκον χρεώνεται επιπλέον με €5,00 ή €2,50 σε κατάστημα μεταφορών της ΑΚΙS EXPRESS. 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν επιθυμούν να προπληρώσουν διαδικτυακά έχουν την επιλογή της 

αντικαταβολής (δηλαδή να πληρώσουν στην εταιρεία παράδοσης με την παραλαβή της τηβέννου). Η 

αντικαταβολή χρεώνεται με επιπλέον €1,10. 

  

 

  

 


