Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Αθήνα 20-10-2021

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Οι φοιτήτριες/τές του Π.Τ.Δ.Ε. που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά
την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

ΘΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Στο Κεντρικό κτήριο

(στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια).

1ο κλιμάκιο στις 09:00 π.μ
Από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
2ο κλιμάκιο στις 11:00 π.μ
Από ΖΟΥΡΖΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
3ο κλιμάκιο στις 13:00 μ.μ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΘΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Στο Κεντρικό κτήριο

(στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια).

4ο κλιμάκιο στις 09:00 π.μ
Από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
5ο κλιμάκιο στις 11:00 π.μ
Από ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΨΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
+ (ανακηρυχθέντες από προηγούμενη ανακήρυξη)

Οι πτυχιούχοι και οι συνοδοί τους, οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο 45 λεπτά πριν από
την έναρξη της τελετής.
Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να καλέσει το ανώτερο δύο (2) άτομα και οφείλει να δηλώσει
στη Γραμματεία του Τμήματος τα ονόματα των ατόμων που θα τον συνοδεύουν και θα
παρίστανται στην τελετή ορκωμοσίας από 22/11/2021 έως και 26/11/2021 στο email:
panaxo@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.
Οι ορκιζόμενοι δεν θα ενδύονται με την τήβεννο καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των
έκτακτων μέτρων.
Οι πτυχιούχοι μετά το τέλος της ορκωμοσίας θα παραλάβουν:
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. 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 είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε
δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός είκοσι τεσσάρων
(24) 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

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους συνοδούς ότι απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη
κομφετί εντός του χώρου της εκδήλωσης
Στο πλαίσιο του Γενικού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική
Οδηγία 2016/679/ΕΕ), οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του ΕΚΠΑ βιντεοσκοπούνται,
ενώ κατά τη διάρκειά τους, λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζομένων και των
παρευρισκομένων επισκεπτών.

