
 

 
  

 

  

   

         

            Αθήνα 03/12/2021 

  

 

                   ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
                                               
 

Οι διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες  που έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας και 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (κατάθεση στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ)  μέχρι 
και την 1Η Δεκεμβρίου 2021 θα ορκιστούν τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στο Αμφιθέατρο του 
Μαρασλείου Διδασκαλείου Μαρασλή 4 (είσοδος από το κεντρικό κτίριο)   ως εξής: 
 

Α΄Κλιμάκιο ώρα  09:30  

• Διδάκτορες 

• Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση 

• Ρητορική Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση 

• Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 

• Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 
 
Β΄Κλιμάκιο ώρα 11:00 

• Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

• Διδακτική των Μαθηματικών 

• Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών 

• Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση 

• Ειδική Αγωγή 

• Κοινωνιολογία και Βιομηχανική Κοινωνία 

• Συγκριτική Παιδαγωγική 

 

Γ΄Κλιμάκιο ώρα 12:30 

• Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική 

• Διαχείριση και Ανάπτυξη Σχ. Μονάδας 

• Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  

• Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό 

• Θέατρο στην Εκπαίδευση 

• Λογοτεχνία 

• Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας 

• Λαογραφία και Εκπαίδευση 

 
Οι πτυχιούχοι και οι συνοδοί τους, οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο 30 λεπτά πριν από 
την έναρξη της τελετής. 
 
Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να καλέσει ένα (1) άτομο  και οφείλει να δηλώσει στη 
Γραμματεία του Τμήματος το όνομα του  έως στις 13/12/2021 στο email: 
dperib@primedu.uoa.gr  
 
Η είσοδος των ορκιζομένων, και των ατόμων που τους συνοδεύουν θα γίνεται συγχρόνως 
με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και των απαραίτητων πιστοποιητικών. 

 
 Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 



Οι πτυχιούχοι μετά το τέλος της ορκωμοσίας θα παραλάβουν: 
1. Αντίγραφο πτυχίου 
2. Αναλυτική βαθμολογία 
3. Καθομολόγηση 

Σημειώσεις:  
 

1. Όσοι πτυχιούχοι ενδιαφέρονται για την έκδοση του πτυχίου τους σε περγαμηνή, 
μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://papyrus.uoa.gr.  
Η παραλαβή της περγαμηνής γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν 
επικοινωνίας. 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 15 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 
Δ.Υ.Α.[ΦΕΚ 4337/18-09-2021,τ.Β΄]) 
 

1. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (χειρουργική μάσκα) για όλους τους 
παρευρισκόμενους. 

2. Η είσοδος των φοιτητών και των συνοδών τους επιτρέπεται μόνο με επίδειξη είτε 
πιστοποιητικού εμβολιασμού [δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή 
τη μοναδική δόση], είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη 
μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 
ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής εξέτασης με τη 
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 
σαράντα οκτώ  (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, της ανωτέρω Διυπουργικής 
Απόφασης (σελ.57868), είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) 
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. 

3. Αστυνομική Ταυτότητα 
 

 

https://papyrus.uoa.gr/

