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Αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης των Intercollege Λευκωσίας, Λεμεσού 

και Λάρνακας 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, μαζί με την οικογένεια και τους 

φίλους σας, 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 φετινή Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή, 23 Ιουνίου, στις 20:00, στο Ανοικτό Αμφιθέατρο 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

Στην παρούσα έκδοση του Οδηγού Αποφοίτησης θα βρείτε 

σημαντικές πληροφορίες για την ομαλή διεξαγωγή του 

σπουδαίου αυτού γεγονότος, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε  

όπως τον διαβάσετε προσεκτικά. 

 

Αφού διαβάσετε το περιεχόμενο του Οδηγού, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα γραφεία/τηλέφωνα, για 

περαιτέρω διευκρινήσεις ή απορίες. 

 

Λευκωσία: Γραφείο RT103, Κτίριο Research & Technology, 

τηλέφωνα 22842579/550. 

Λεμεσός: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος), 

τηλέφωνο 25736298. 

Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο G125), 

τηλέφωνο 24747500. 

  

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Επιτροπή Αποφοίτησης



 

 
 



 

 
 

 

Πριν από την Τελετή Αποφοίτησης 

1 .  Συμπληρώστε το έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής» για την Τελετή 

Αποφοίτησης – Ιούνιος 2017 στα ακόλουθα γραφεία: 

 

 Λευκωσία: Μέχρι τις 05 Μαΐου 2017, στο Γραφείο 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Γραφείο RT115, Κτίριο 

Research & Technology). 

 Λεμεσός: Μέχρι τις 12 Μαΐου 2017, στο Γραφείο 

Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος). 

 Λάρνακα: Μέχρι τις 28 Απριλίου 2017, στο Γραφείο 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Γραφείο G124).  

2. Εάν ενδιαφέρεστε να βγάλετε φωτογραφίες πορτραίτου, 

δηλώστε και διευθετείστε την καταβολή χρέωσης στα 

ακόλουθα γραφεία: 

 Λευκωσία: Μεταξύ 29 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017, στο 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο RT116, Κτίριο 

Research & Technology).  

 Λεμεσός: Μεταξύ 29 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017, στο 

Λογιστήριο (Ημιώροφος).  

 Λάρνακα: Μεταξύ 02 - 26 Μαΐου 2017, στο Λογιστήριο, 

(Γραφείο G125). 

3. Η βιντεογραφημένη  τελετή, καθώς και όλες οι φωτογραφίες της 

αποφοίτησης, θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά 

(www.intercollege.ac.cy). Για περαιτέρω πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τα ακόλουθα γραφεία: 

 Λευκωσία: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφεία 

RT116/RT103, Κτίριο Research & Technology,) ή στα 

τηλέφωνα 22842535/22842579.  

 Λεμεσός: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος) 

ή στο τηλέφωνο 25736298.  

 Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο 

G125)  ή στο τηλέφωνο 24747500.  

http://www.intercollege.ac.cy/


 

 
 

4. Παραλάβετε και πληρώστε τη στολή της αποφοίτησης: 

 Λευκωσία: μεταξύ 29 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017, από το 

κατάστημα EUROJET (Γωνία Μακαρίου και Γευγελή 2, 

κτίριο Πανόρμα, Λευκωσία, 1071, πάροδος Μακαρίου, 

κοντά στο ξενοδοχείο Ηilton Cyprus, τηλ. 22374327, 

22375050). 

 Λεμεσός: μεταξύ 15 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017, από το 

κατάστημα Eurojet Λεμεσού (Γλάδστωνος 46, 3041 

Λεμεσός, τηλ. 25353677). 

 Λάρνακα: μεταξύ 24 Απριλίου - 29 Μαΐου 2017,  μέσω του 

Κολεγίου. Παρακαλώ όπως επισκεφθείτε το Γραφείο 

Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο G125), για να δοκιμάσετε 

τη στολή και να επιλέξετε το νούμερό σας. Η πληρωμή της 

στολής θα γίνει στο Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(Γραφείο G125).  

Μπορείτε επίσης, να παραγγείλετε και να πληρώσετε τη στολή 

σας μέσω της ιστοσελίδας του EUROJET 

(www.gownhirecyprus.com). Σε περίπτωση που επιλέξετε να 

παραγγείλετε τη στολή σας ηλεκτρονικά, θα πρέπει αρχικά να 

κάνετε εγγραφή στη σελίδα και ακολούθως να προχωρήσετε στην 

παραγγελία.  

5. Η παρουσία όλων των αποφοίτων στην πρόβα της Τελετής 

Αποφοίτησης, την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, είναι 

απαραίτητη. Όλοι οι απόφοιτοι καλούνται να προσέλθουν στο 

Εστιατόριο Gallery του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 17:30 

ακριβώς.  

 Λεμεσός: Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να μεταφερθούν με 

λεωφορείο στη Λευκωσία, παρακαλώ όπως δηλώσουν 

συμμετοχή στο Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος 

όροφος), μεταξύ 02 - 26 Μαΐου 2017. Οι απόφοιτοι που 

έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα πρέπει να παρουσιαστούν 

μπροστά από την καφετέρια του Κολεγίου στις 15:45 

ακριβώς για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο και να 

μεταφερθούν στη Λευκωσία για να λάβουν μέρος στην 

πρόβα αποφοίτησης. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 

16:00 ακριβώς και θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της 

πρόβας. Όσοι απόφοιτοι χάσουν το λεωφορείο θα πρέπει να 

βρουν δικό τους μεταφορικό μέσο.  

 

 

http://www.gownhirecyprus.com/


 

 
 

  Λάρνακα: Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να μεταφερθούν με 

λεωφορείο στη Λευκωσία, παρακαλώ όπως δηλώσουν 

συμμετοχή στο Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(Γραφείο G125), μεταξύ 02 - 26 Μαΐου 2017. Οι απόφοιτοι 

που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα πρέπει να παρουσιαστούν 

στο μπροστινό μέρος του Κολεγίου στις 15:45 ακριβώς 

για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο και να μεταφερθούν στη 

Λευκωσία για να λάβουν μέρος στην πρόβα αποφοίτησης. 

Το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 16:00 ακριβώς και θα 

επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της πρόβας. Όσοι 

απόφοιτοι χάσουν το λεωφορείο θα πρέπει να βρουν δικό 

τους μεταφορικό μέσο. 

6. Μετά την πρόβα στις 22 Ιουνίου, κάθε απόφοιτος θα παραλάβει 

μια (1) πρόσκληση για τέσσερα (4) άτομα, την οποία θα 

χρησιμοποιήσουν οι καλεσμένοι του την ημέρα της 

Αποφοίτησης. 

7. Οι απόφοιτοι προσκαλούνται στο δείπνο αποφοίτησης, το οποίο 

θα πραγματοποιηθεί στo Garden Day & Night  (Μουσείου 2, 

1097 Λευκωσία, τηλέφωνο 22662626 - δωρεάν χώρος 

στάθμευσης στο Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), την 

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, στις 20:00. Παρακαλούμε όπως 

κάνετε τις κρατήσεις σας και παραλάβετε τα εισιτήριά σας 

μεταξύ 22 Μαΐου – 2 Ιουνίου, από τα ακόλουθα γραφεία: 

 

 Λευκωσία: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο 

RT116, Κτίριο Research & Technology). 

 Λεμεσός: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος). 

 Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο 

G125). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Φοιτητές που λαμβάνουν μέρος ως έφεδροι στην Άσκηση 

Δήμητρα της Ε.Φ., παρακαλούνται να ενημερώσουν οι ίδιοι τη 

μονάδα τους, καθώς και τα ακόλουθα γραφεία, τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν την ημέρα της αποφοίτησης: 

 Λευκωσία: Μέχρι τις 05 Μαΐου 2017, στο Γραφείο 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Γραφείο RT115, Κτίριο 

Research & Technology) ή στο τηλέφωνο 22842550. 

 Λεμεσός: Μέχρι τις 12 Μαΐου 2017, στο Γραφείο  

Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος) ή στο τηλέφωνο 

25736298. 

 Λάρνακα: Μέχρι τις 05 Μαΐου 2017, στο Γραφείο 

Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο G125) ή στο τηλέφωνο 

24747500.  

 

Σε όλους τους έφεδρους θα δοθεί ατομική επιστολή, την 

οποία θα μπορούν να παρουσιάσουν στη μονάδα τους. Σε 

περίπτωση που δηλώσετε να παρευρεθείτε στην Τελετή και 

το αίτημά σας για απαλλαγή δεν γίνει αποδεκτό, παρακαλώ 

ενημερώστε το Κολέγιο. Τονίζεται ότι η απόφαση για 

απαλλαγή εναπόκειται στη μονάδα του κάθε εφέδρου.  



 

 



 

 

Ημέρα Τελετής Αποφοίτησης 

1. Για διατήρηση ομοιομορφίας, οι απόφοιτοι παρακαλούνται να 

φορέσουν: 

 Μαύρο παντελόνι ή φούστα 

 Άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο 

 Μαύρα παπούτσια 

Τζιν ρούχα και παπούτσια γυμναστικής ΔΕΝ επιτρέπονται. 

 

2. Όλοι οι απόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν στην Τελετή 

Αποφοίτησης φορώντας τις στολές αποφοίτησής τους. Οι 

απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη στολή τους 

κατά την παραλαβή της από το κατάστημα EUROJET (για 

φοιτητές των Intercollege Λευκωσίας και Λεμεσού). Οι 

φοιτητές του Intercollege Λάρνακας θα έχουν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν τη στολή τους στο Κολέγιο. 

 

3. Η φωτογράφηση τύπου πορτραίτου θα πραγματοποιηθεί 

από επαγγελματία φωτογράφο στην καφετέρια 

Millennium (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) από τις 17:00  

μέχρι τις 18:45. Παρακαλούμε όπως έρχεστε στο χώρο της 

φωτογράφησης φορώντας όλα τα κομμάτια της στολής σας.  

 

 Λάρνακα: Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να μεταφερθούν με 

λεωφορείο στη Λευκωσία για την Τελετή Αποφοίτησης, 

παρακαλώ όπως δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο 

Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο G125) μεταξύ 02 – 26 

Μαΐου 2017. Οι απόφοιτοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή, 

θα πρέπει να παρουσιαστούν στο μπροστινό μέρος του 

Κολεγίου στις 15:45 ακριβώς για να επιβιβαστούν στο 

λεωφορείο και να μεταφερθούν στη Λευκωσία για να 

λάβουν μέρος στην τελετή αποφοίτησης.  Το λεωφορείο θα 

αναχωρήσει στις 16:00 ακριβώς και θα επιστρέψει στις 

22:00. Οι απόφοιτοι που θα χάσουν το λεωφορείο θα 

πρέπει να βρουν δικό τους μεταφορικό μέσο.  

 

4. Στις 19:00 όλοι οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στα σημεία 

που τους υποδείχτηκαν στην πρόβα (αίθουσες δίπλα στο 

αμφιθέατρο, Β18-Β20 & Α22-Α23).  

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Βεβαιωθείτε όπως οι καλεσμένοι σας θα έρθουν στην ώρα τους 

αφού η τελετή αρχίζει στις 20:00 ακριβώς. Επίσης, 

ενημερώστε τους καλεσμένους σας να μην πλησιάζουν τη 

σκηνή για φωτογραφίες. Επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν 

αναλάβει τη λήψη φωτογραφιών καθώς επίσης και την 

οπτικογράφηση της τελετής.  

 

Το σχετικό υλικό θα διατεθεί στην ιστοσελίδα του κολεγίου 

στο οποίο θα έχετε δωρεάν πρόσβαση. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ακόλουθα γραφεία: 

 

 Λευκωσία: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφεία 

RT116/RT103, Κτίριο Research & Technology) ή στα 

τηλέφωνα 22842535/22842579.  

 Λεμεσός: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος) 

ή στο τηλέφωνο 25736298.  

 Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο 

G125) ή στο τηλέφωνο 24747500.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Χρεώσεις Αποφοίτησης 

 
Χρέωση για έκδοση Διπλώματος/Πτυχίου/Μεταπτυχιακού 

€60.00 Χρέωση για έκδοση Διπλώματος/Πτυχίου/Μεταπτυχιακού. Το ποσό 

αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους απόφοιτους ανεξάρτητα 

εάν παρευρεθούν ή όχι στην Τελετή Αποφοίτησης (Η πληρωμή 

αυτή δεν συνδέεται με τη συμμετοχή σας στην αποφοίτηση).  

Πληρωτέα στα ακόλουθα γραφεία:   

 Λευκωσία: Γραφείο RT108 (Κτίριο Research & Technology, 1ος 

όροφος) ή στο λογιστήριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Α5, 

Κεντρικό κτίριο). 

 Λεμεσός: Λογιστήριο (Ημιώροφος). 

 Λάρνακα: Λογιστήριο (Γραφείο G125). 

Στολή Αποφοίτησης  

Πληρωτέα στα ακόλουθα σημεία:  

 Λευκωσία: Κατάστημα EUROJET. 

 Λεμεσός: Κατάστημα EUROJET. 

 Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο 

G125). 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραγγείλετε τη στολή σας 

μέσω της ιστοσελίδας του EUROJET, τότε η πληρωμή θα γίνει 

ηλεκτρονικά.  

€28.00 Ενοικίαση Στολής.  

€75.00 Αγορά Στολής.  

Φωτογραφίες Πορτραίτου 

Προαιρετική χρέωση 

Πληρωτέα στα ακόλουθα γραφεία: 

 Λευκωσία: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο RT116, 

Κτίριο Research & Technology).  

 Λεμεσός: Λογιστήριο (Ημιώροφος). 

 Λάρνακα: Λογιστήριο (Γραφείο G125). 

Η φωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί σε στούντιο που θα στηθεί 

στην καφετέρια Millennium του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από τις 

17:00 μέχρι τις 18:45 κατά την ημέρα της τελετής αποφοίτησης. 

€35.00 4 φωτογραφίες, 10cm x 15cm. 

 2 φωτογραφίες, 15cm x 20cm. 

 2 φωτογραφίες, 20cm x 30cm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εισιτήρια Δείπνου Αποφοίτησης (για φαγητό και ποτό) 

Προαιρετική χρέωση 

Πληρωτέα στα ακόλουθα γραφεία:  

 Λευκωσία: Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο RT116, 

Κτίριο Research & Technology).  

 Λεμεσός: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (1ος όροφος). 

 Λάρνακα: Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (Γραφείο G125). 

€10.00 Απόφοιτοι 

Το ποσό θα επιστραφεί κατά την άφιξη στο χώρο του Δείπνου και με 

την προσκόμιση του σχετικού εισιτηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕ θα 

επιστραφεί στα άτομα που θα φτάσουν μετά τις 22:00 ή σε άτομα 

που δεν θα παρευρεθούν καθόλου.  

 

€23.00 Καλεσμένοι 

[Ανά άτομο – δεν θα επιστραφεί].  

 

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνουν πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες που 

αναφέρονται στον οδηγό αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 

Συμπλήρωση αίτησης για αποφοίτηση 

05 Μαΐου 2017 

Γραφείο Ακαδημαϊκών  Υποθέσεων  

(RT115) 

12 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(1ος όροφος) 

28 Απριλίου 2017 

Γραφείο Ακαδημαϊκών  Υποθέσεων 

(G124) 

Παραγγελίες για φωτογραφίες 

Πορτραίτου (προαιρετικές) 

29 Μαΐου -16 Ιουνίου 2017 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (RT116) 

29 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017 

Λογιστήριο (Ημιώροφος) 

02 - 26 Μαΐου 2017 

Λογιστήριο (G125) 

Δήλωση Βεβαίωσης Εφέδρων 

– 

Άσκηση Δήμητρα Ε.Φ. 

05 Μαΐου 2017 

Γραφείο Ακαδημαϊκών  Υποθέσεων 

(RT115) 

12 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(1ος όροφος) 

05 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων  

(G125) 

Παραλαβή εισιτηρίων για δείπνο 

αποφοίτησης 

22 Μαΐου - 02 Ιουνίου 2017 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 

(RT116) 

22 Μαΐου - 02 Ιουνίου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(1ος όροφος) 

22 Μαΐου - 02 Ιουνίου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(G125) 

Παραλαβή, δοκιμή και πληρωμή 

στολής Αποφοίτησης 

29 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017 

Κατάστημα EUROJET 

15 Μαΐου - 16 Ιουνίου 2017 

Κατάστημα Eurojet  

24 Απριλίου - 29 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων (G125) 

Λεωφορείο για μεταφορά στη 

Λευκωσία  

 

--- 

 

Μόνο στην πρόβα:  

02 - 26 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων 

(1ος όροφος) 

Πρόβα και Τελετή Αποφοίτησης:  

02 - 26 Μαΐου 2017 

Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων  

(G125) 

Δείπνο Αποφοίτησης 
16 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00 

Garden Day & Night (Μουσείου 2, 1097, Λευκωσία) 

Πρόβα Τελετής Αποφοίτησης 

22 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:30 

Σημείο συνάντησης: Εστιατόριο Gallery (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) 

Και μετά στις αίθουσες Β18,Β20 & Α22,Α23 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

23 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00 

Φωτογραφίες πορτραίτου στην Καφετέρια Millennium από τις 17:00 – 18:45 

Όλοι οι απόφοιτοι θα πρέπει να συγκεντρωθούν στις 19:00 στις αίθουσες που τους υποδείχτηκαν στην πρόβα  

(Β18, Β20 & Α22, Α23) 

 


