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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 .
Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με υποχρεωτική τη
φυσική παρουσία των ορκιζομένων.
Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία (και είναι όσοι
κατέθεσαν την πτυχιακή τους έως 12.07.2022 και ολοκλήρωσαν τις λοιπές
υποχρεώσεις τους) θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 13/07/2022 έως
18/07/2022 (ώρα 13:00 μμ) 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 (υπογεγραμμένη) την αίτηση
συμμετοχής στην ορκωμοσία.
Φωτογραφία «κομμένης» της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (σε
περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει να αναρτήσουν [υπογεγραμμένη]
σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας Ν 1599/1986 θεωρημένη από
Αστυνομικό Τμήμα ).
Φωτογραφία «κομμένου» βιβλιαρίου σπουδών (σε περίπτωση απώλειάς
του θα πρέπει να αναρτήσουν υπογεγραμμένη σχετική υπεύθυνη δήλωση
απώλειας Ν 1599/1986 ).
Να αναρτήσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης που αφορά στο κόστος
εκτύπωσης των πτυχίων σε περγαμηνή. Όσοι δεν επιθυμούν την
περγαμηνή, θα αναρτήσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 όπου θα το αναγράφουν. Προσοχή! Η
επισύναψη της ΥΔ με τη δήλωση της μη εκτύπωσης περγαμηνής είναι
υποχρεωτική.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση της τελετής καθομολόγησης σε
ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε
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
αυτού/αυτής που τη διενεργεί.
Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι, μπορούν να συνοδεύονται από 2
(δύο) άτομα (μέγιστος αριθμός συνοδών ανά πτυχιούχο).
Η έναρξη της τελετής της καθολόγησης υπολογίζεται στη 13:00 μ.μ.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα
μπορείτε να παραλάβετε από την ιστοσελίδα https://students.duth.gr, τα σχετικά
ψηφιακά πιστοποιητικά (πέραν του αντιγράφου του πτυχίου που θα το λάβετε την
ημέρα της τελετής).
Σημειώνεται ότι τόσο κατά την είσοδο στο κτίριο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια
παραμονής σε αυτό καθώς και στο χώρο διεξαγωγής της τελετής, συνίσταται η
χρήση της προστατευτικής μάσκας (χειρουργικής ή FFP2 ή KN95) για όλους τους
συμμετέχοντες/ουσες.

Εκ της Γραμματείας

