
  

 
 

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE 2022 GRADUATION CEREMONY 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022 

DEADLINE FOR REGISTRATION / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/5/2022 
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Presence in the online rehearsal is MANDATORY – Η παρουσία σας στην διαδικτυακή πρόβα Τελετής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

 

 Your application for the graduation ceremony must be submitted online at https://bit.ly/3M2UYOW  

In the event that you are unable to submit your application online, please contact Mr. Andreas Pettemerides at the Office of 

Student Affairs at A.Pettemerides@euc.ac.cy 

 The Office of the Registrar will review your academic record to ensure that all graduation criteria and requirements are met. 

Degrees are ΝΟΤ awarded at the ceremony but they are issued after the end of the semester. The Registrar's Office will 

confirm your graduation eligibility. In the event that you do not fulfill the necessary requirements, notification email will 

be sent to you.   

To obtain your gown you please submit the Eurojet receipt number (reference number) to the EuroJet personnel  
 

 Η αίτηση συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης βρίσκεται στο σύνδεσμο https://bit.ly/3M2UYOW  

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά, επικοινωνήστε με τον κ. Αντρέα Πεττεμερίδη 

στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στο Α.Pettemerides@euc.ac.cy  

 Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τη Γραμματεία για επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης όλων των ακαδημαϊκών απαιτήσεων 

και προϋποθέσεων. Τα πτυχία ΔΕΝ απονέμονται στην Τελετή Αποφοίτησης, αλλά εκδίδονται μετά το τέλος του 

Ακαδημαϊκού Τετράμηνου. Η Γραμματεία θα εξετάσει ότι τηρείτε τις προϋποθέσεις αποφοίτησης και σε αντίθετη 

περίπτωση θα ειδοποιηθείτε. 

Για παραλαβή της Τηβέννου επιδεικνύετε  το απόκομμα της απόδειξης πληρωμής (Αριθμός αναφοράς) στο προσωπικό της EuroJet  

 

WHAT/ ΓΕΓΟΝΟΣ 
WHEN/ 

ΠΟΤΕ 
SCHOOLS/ ΣΧΟΛΕΣ 

     WHERE/ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Online Graduation Rehearsal  

Διαδικτυακή Πρόβα Τελετής 

21/6/22 

14:30 

School of Business Administration  

 

School of Humanities, Social and 

Education Sciences 
 Online at: 

https://bit.ly/3PlyZoK  
21/6/22 

16:00 
Dentistry 

22/6/22 

14:30 

School of Law 

 

School of Sciences  
Payment & Graduation Gown 

pick-up 

Πληρωμή & Παραλαβή 

Τηβέννου 

From/ Από 

01/06/2022 

All Schools 

Όλες οι Σχολές 

Eurojet Offices 

58C Makariou Str. 

22-375050 

Graduation Ceremony 

Τελετή Αποφοίτησης 

 

 

17/6/2022 

20:30 
School of Medicine 

Staff Parking 

(Opposite Cafeteria) 

Πάρκινγκ 

Προσωπικού 

(Μπροστά από την 

Καφετέρια) 
 

 

28/06/2022 

20:30  

School of Business Administration  

 

29/06/2022 

20:30 

 School of Humanities, Social and 

Education Sciences 

 30/06/2022 

20:30 

School of Law 

School of Sciences 2020 & 2021 

 05/07/2022 

20:30 
School of Sciences 2022 

18/07/2022 

20:30 
Dentistry 

Eurojet will refund students who rent their graduation gown €15, upon return of the gown. Deadline to return the gown: One 

week after the ceremony. Failure to return the gown by the set deadline will result to no refund. Τελική Ημερομηνία 

επιστροφής της Τηβέννου στην Eurojet μια εβδομάδα μετά την τελετή, όπου θα σας επιστραφεί το ποσό των €15.  

Οι φοιτητές/τριες που δεν θα επιστρέψουν την τήβεννο εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας δεν θα δικαιούνται 

επιστροφή χρημάτων.  

For any inquiries regarding the graduation please e-mail us at A.Pettemerides@euc.ac.cy or call us at  00357-22-713000 & 00357-22-713-279 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την τελετή αποφοίτησης παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας A.Pettemerides@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 

00357-22-713-001 & 00357-22-713-279 

2. 
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