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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021  και 
ώρα 12.30 μ.μ. 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 28ης Ιουνίου 2021, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω 
τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου 2020:   
 
 

3370 4497 4590 4632 4692 4788 4839 4856 

3968 4498 4592 4634 4698 4796 4840 4862 

4134 4500 4595 4636 4702 4801 4843 4863 

4146 4505 4601 4639 4724 4808 4844 4864 

4275 4506 4602 4640 4733 4809 4845 4868 

4281 4507 4603 4668 4737 4817 4848 4871 

4432 4524 4604 4669 4771 4818 4849 4883 

4459 4539 4610 4677 4778 4828 4850 4886 

4462 4558 4614 4681 4781 4831 4851 4889 

4481 4577 4617 4689 4783 4834 4854 4899 

 
 

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

χρονικό διάστημα  από 07/06/2021 έως 18/06/2021  να εισέλθουν στη σελίδα  

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

στην ορκωμοσία, επιλέγοντας από το μενού Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου > Αίτηση για 

Ορκωμοσία, προκειμένου να συμπληρώσουν  και να  αναρτήσουν την αίτηση συμμετοχής στην 

ορκωμοσία η οποία επισυνάπτεται (συνημμένο αρχείο doc).  

 

 

https://students.duth.gr/


Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι να έχουν οι δικαιούχοι 

τακτοποιήσει μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2021 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου και να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της 

Γραμματείας secr@psed.duth.gr :  

• Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη (μη οφειλής  βιβλίων) 

• Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη κατάθεσης αντιγράφου πτυχιακής εργασίας (σε περίπτωση 

εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) 

• Αποστολή της ακαδημαϊκής  ταυτότητας (πάσο) ταχυδρομικά ή σε περίπτωση απώλειας, 
αποστολή δήλωσης απώλειας  από οικείο Α.Τ.  με e-mail. 

• Ερωτηματολόγιο για τις σπουδές τους (συνημμένο αρχείο το οποίο μπορεί είτε να 
κατατεθεί στη Γραμματεία ανώνυμα, είτε να αποσταλεί συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο e-
mail: secr@psed.duth.gr) 
 

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 η μετάδοση ή η 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 προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων 

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

Χαρακτήρα-GDPR 

Σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση με το ΖΟΟΜ θα βρείτε στην ιστοσελίδα : https://itc.duth.gr/zoom 

με την ένδειξη «Οδηγίες για εξ’ αποστάσεως Ορκωμοσία – ΜΟΝΟ για Φοιτητές». 

To link για την σύνδεση στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία θα αποσταλεί στους τελειόφοιτους με 

δικαίωμα συμμετοχής στο πανεπιστημιακό e-mail (_ _ _@psed.duth.gr - ιστοσελίδα σύνδεσης: 

ermis.duth.gr) 

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 

• Βεβαίωση πτυχιούχου 

• Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Βεβαίωση πληροφορικής (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης) 

• Βεβαίωση πτυχιακής εργασίας ( για όσους εκπόνησαν πτυχιακή εργασία) 
 

Από τη Γραμματεία 
      02.06.2021  
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