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  Αθήνα, 11/02/2022 
 

 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

                                               
 
Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος Π.Δ.Ε. που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  κατά  
την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 και  όσοι έχουν αιτηθεί από 
προηγούμενη ανακήρυξη για τη συγκεκριμένη Ορκωμοσία 
 
                                  

ΘΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ 

ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
 

στις 12:00 μ.μ. 

 
στο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου (Μαρασλή 4, μετρό στάση 
Ευαγγελισμός) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400 
(ΦΕΚ 4577Β΄/3-10-2021) Κ.Υ.Α.  
 
Σε συνέχεια των οδηγιών που εστάλησαν για τις δια ζώσης ορκωμοσίες 
πτυχιούχων του Ιδρύματός μας, λόγω των επιβαρυμένων υγειονομικά 
συνθηκών (Covid-19) και μέχρι νεωτέρας, στις Ορκωμοσίες, όπου κι αν αυτές 
διεξάγονται, θα εισέρχονται μόνο οι ορκιζόμενοι χωρίς συνοδούς. 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα για ζωντανή μετάδοση (live streaming). 

• Οι πτυχιούχοι, οφείλουν να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο  45 λεπτά 
πριν την ορκωμοσία. 

• Η είσοδος των ορκιζομένων, καθώς και των διαπιστευμένων 
φωτογράφων θα γίνεται συγχρόνως. 

• Οι ορκιζόμενοι δεν θα ενδυθούν με την τήβεννο. 
 
 
 
 

 
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
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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 από τη 
Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν επικοινωνίας. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

 
Η είσοδος του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών, καθώς και 
των διαπιστευμένων φωτογράφων, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επίδειξης 
μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού [μετά 
τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη δεύτερη δόση ή τη 
μοναδική δόση], είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) 
ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα 
(90) ημέρες μετά από αυτόν είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR για COVID-19 έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή 
αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης COVID-19 (rapid-test) 
έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.  
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. 
 
Κατά την προσέλευση των πτυχιούχων στο χώρο του Αμφιθεάτρου του 
Μαρασλείου Διδασκαλείου, θα ελέγχονται απαραιτήτως τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά τους . 
 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. 

https://papyrus.uoa.gr/
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