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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
 

Η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.30μ.μ. 

Η τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής 

και συγκεκριμένα με τη χρήση του συστήματος ΖΟΟΜ. 
 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 
 

• Να διαθέτουν κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση 

• Να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σε χώρο δικής τους επιλογής 

• Να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα 

 

Στην τελετή ορκωμοσίας της 2ας Σεπτεμβρίου 2021, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω 

τελειόφοιτοι:  

 

Α.Ε.Μ. 

5745 6302 6187 6556 6145 6113 6207 6162 6223 5920 

6149 6135 6200 6201 6552 6516 6053 5633 6144 6169 

6116 6096 5782 6174 5656 6089 6295 7105 6052 6025 

6267 6086 6178 6197 6801 6206 6294 6079 6123 6046 

6118 6127 6121 6554 6059 5836 5582 6055 6090 6031 

6567 6282 6081 6176 5521 6536 6042 5736 6124 5492 

6038 6173 6210 6132 6125 5945 6189 6109 6276 6136 

5754 6105 6289 6039 7101 6043 6122 6163 6826 6073 

6164 6148 6216 6129 6204 6217 6190 6131 6166 6198 

6107 6062 6298 6209 5828 6820 6167 6133 5689 6028 

6225 6023 6182 6185 6186 6288 6168 6165 6211 6203 

6180 6056 6301 6202 6141 6134 5875 6158 7106 6175 

6026 6106 6183 6816 5831 6551 6208 6156 5316 6830 

 
Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή θα πρέπει κατά 

το χρονικό διάστημα από  20/8/2021 έως 27/8/2021  να εισέλθουν στη σελίδα 

https://students.duth.gr  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή 

τους στην ορκωμοσία, ακολουθώντας τη διαδρομή Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου  >  

Αίτηση για Ορκωμοσία, προκειμένου να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν την αίτηση 

συμμετοχής στην ορκωμοσία (συνημμένο αρχείο doc). 

 



 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι και τις 20 

Αυγούστου 2021 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου: 

• Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή πτυχιακή εργασία στη Βιβλιοθήκη ή εάν 

οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο) 

• Φοιτητική Εστία (να μην υπάρχουν υποχρεώσεις στέγασης εφόσον έγινε χρήση) 

• Αποστολή της ακαδημαϊκής  ταυτότητας (πάσο) ή σε περίπτωση απώλειας, 

αποστολή δήλωσης απώλειας από οικείο Α.Τ. 

 

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιοδήποτε τρόπο, της 

τελετής καθομολόγησης καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε 

τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας 

καθομολόγησης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας 

προσωπικών δεδομένων του ΔΠΘ καθόσον παραβιάζει τον Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  

Δεδομένων  ΕΕ  679/2019  και  τον  Ν.  4624/2019  και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που 

τη διενεργεί. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα 

δικαιώματά σας και την  πολιτική προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων 

από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ https://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-

Χαρακτήρα-GDPR  

 

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας θα μπορείτε να παραλάβετε από τη σελίδα 

https://students.duth.gr τα παρακάτω ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά: 

 
• Αντίγραφο πτυχίου 

• Αναλυτική βαθμολογία  

• Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Βεβαίωση πληροφορικής (για όσους δικαιούνται) 

 
 

Από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ 
 
 
 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ορκωμοσία, παρακαλούμε να στείλετε άμεσα από το ιδρυματικό 
σας email στο email της Γραμματεία(secr@eled.duth.gr) μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνετε ότι δεν 
επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία της 2ας Σεπτεμβρίου 2021. 

https://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR
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