
Ορκωμοσία διπλωματούχων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 
 

Την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των 

νέων Διπλωματούχων του Τμήματός μας στο Αμφιθέατρο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στην 

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην δια ζώσης ορκωμοσία έχουν όλοι όσοι ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 και όλοι όσοι δεν έλαβαν μέρος σε 

προηγούμενες ορκωμοσίες (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). 

Η προσέλευση στο χώρο της τελετής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία 

(1) ώρα νωρίτερα, καθώς είναι απαραίτητη η δήλωση της παρουσίας με την επίδειξη 

της αστυνομικής ταυτότητας. 

Η είσοδος εντός του Αμφιθεάτρου ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους 

αποφοίτους που μετέχουν στην ορκωμοσία, οι οποίοι μπορούν να συνοδεύονται 

αυστηρά από 2 προσκεκλημένους.   

Η είσοδος θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 

είτε πιστοποιητικού νόσησης, είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη 

μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test), σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ. 75414 ΚΥΑ (B’ 5673/4.12.2021). 

Το πρόγραμμα της τελετής ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα 

με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής 

της τελετής καθομολόγησης. 

Οι ορκιζόμενοι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (με 

email στο info@arch.duth.gr) το σύνολο των ατόμων  που θα τους συνοδεύουν μέχρι 

την Παρασκευή 18 Μαρτίου (δημιουργία λίστας ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο 

εισόδου). 

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες 

και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη 

διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της τελετής. Επισημαίνεται ότι οι 

μάσκες δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν σε καμία περίπτωση, ακόμα και για τη λήψη 

φωτογραφιών. 

Επίσης, σημειώνεται ότι ο κάθε ορκιζόμενος θα πρέπει να έχει τον δικό του στυλό για 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. 

Επισυνάπτεται: 

1. Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (στο τέλος της ανακοίνωσης) 
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2. το καταθετήριο πληρωμής για την έκδοση παπύρου (πληροφορίες στο τέλος της 

ανακοίνωσης) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη έκδοσή του (επισυνάπτεται στο 

τέλος της ανακοίνωσης) 

3. το υπηρεσιακό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον/την Επιβλέπων/ουσα και από 

τις υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. 

Τα παραπάνω να αποσταλούν στο e-mail info@arch.duth.gr   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τις 

18/03/2022 οι εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου: 

• Βιβλιοθήκη (διάλεξη και διπλωματική εργασία) 

• Φοιτητική Εστία (να μην υπάρχουν υποχρεώσεις στέγασης εφόσον έγινε 

χρήση) 

• Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, 

αποστολή της δήλωσης απώλειας. 

Οι διπλωματούχοι την ημέρα της ορκωμοσίας θα παραλάβουν τα παρακάτω 

πιστοποιητικά: 

• Αντίγραφο διπλώματος 

• Βεβαίωση Η/Υ 

• Αναλυτική βαθμολογία 

• Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) για όσους έχουν 

εισαχθεί στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

• Βεβαίωση Integrated master 

• Πιστοποιητικό στρατολογίας (μόνο άρρεν) 

Έκδοση διπλώματος σε περγαμηνή (ΠΑΠΥΡΟΣ) 

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν την έκδοση του διπλώματος σε περγαμηνή (πάπυρος) θα 

πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 

• Κατάθεση του ποσού των πέντε (5) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της 

Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ. GR88 0172 

3530 0053 5304 5938 717 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναγράφεται η αιτιολογία «Έκδοση μεμβράνης πτυχίου – Ορκωμοσία 

11/04/2022» και το ονοματεπώνυμο του/της αποφοίτου. 

• Η αποστολή του καταθετηρίου πληρωμής - μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας- 

στο e-mail info@arch.duth.gr   

 Κατάλογος με τους αριθμούς μητρώου που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα 

αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.  

Οι φοιτητές που δεν θα παραβρεθούν θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα την 

Γραμματεία στο info@arch.duth.gr. Όσοι δεν λάβουν μέρος στις 11/4/2022 θα έχουν 

το δικαίωμα να ορκισθούν στην επόμενη ορκωμοσία. 
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