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  Αθήνα, 12/09/2022 
 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 
                                               
 

Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος Π.Δ.Ε. που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  κατά 
την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2022 καθώς και  όσοι έχουν αιτηθεί από 

προηγούμενη ανακήρυξη για τη συγκεκριμένη Ορκωμοσία : 
 

                                  

                                            ΘΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ 

                              ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
1) 13:00 μ.μ.: (Επώνυμο από Α-& Ζ)  

 
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

2) 09:00 πμ. : (Επώνυμο από Η- & Μετοχιάτη Ειρήνη) 
 

3) 11:00 πμ.: (Επώνυμο από Μίαρη Χρυσάνθη-& Σοφός Βλάσιος) 
 

4) 13:00 μμ.:(Επώνυμο από Σπαθαριώτου Μαρία-Ψ )  

       (στην 4η Ορκωμοσία περιλαμβάνονται  και φοιτητές  από                                 
προηγούμενες ανακηρύξεις) 

 
 
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Προπύλαια,(Παν/μίου 30). 

 
Στην Ορκωμοσία, θα εισέρχονται οι πτυχιούχοι και μέχρι (2) δύο συνοδοί. 
 

• Οι πτυχιούχοι, οφείλουν να προσέλθουν  60 λεπτά πριν την Ορκωμοσία. 
• Η είσοδος των πτυχιούχων και των συνοδών τους, θα γίνεται ταυτόχρονα και 

κατόπιν επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας. 
• Η είσοδος των διαπιστευμένων φωτογράφων θα γίνεται κατόπιν επίδειξης της 

ειδικής ταυτότητας. 
• Οι πτυχιούχοι θα ενδυθούν με την τήβεννο. 

 

 
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
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*Το έντυπο της καθομολόγησης (όρκος), θα δοθεί στις 05 Δεκεμβρίου ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:30-13:30 μ.μ. από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

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 από τη 
Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν επικοινωνίας. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
 
Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση υψηλής προστασίας Κ95) 
είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στη τελετή, 
τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο 
διεξαγωγής της τελετής.  
 
*Σε περίπτωση αλλαγής του υγειονομικού πρωτοκόλλου θα επανέλθουμε με 
νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής της Ορκωμοσίας. 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. 

https://papyrus.uoa.gr/
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