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  Αθήνα, 21/12/2021 

 

 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

                                               
 

Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος Ε.Α.Π.Η. που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  κατά  
την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 
 

                                  

                                   ΘΑ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ 

                    ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
                                      
                                       στις 13:00 μ.μ. 
             

 
στην αίθουσα τελετών του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400 (ΦΕΚ 4577Β΄/3-10-2021) Κ.Υ.Α.  

 Οι πτυχιούχοι και οι συνοδοί τους, οφείλουν να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο  45 
λεπτά πριν την ορκωμοσία. 

 Η είσοδος των ορκιζομένων, των ατόμων που τους συνοδεύουν, καθώς και των 
διαπιστευμένων φωτογράφων θα γίνεται συγχρόνως. 

 Οι ορκιζόμενοι δεν θα ενδύονται με την τήβεννο. 
 
Κάθε ορκιζόμενη/ος μπορεί να καλέσει το ανώτερο δύο (2) άτομα.  
Κατ’ εξαίρεση, οι έγγαμοι ορκιζόμενοι φοιτητές, επιτρέπεται να προσκαλούν τα μέλη της 
δικής τους οικογένειας (σύζυγος και τέκνα), ακόμη και αν αυτά είναι περισσότερα από 
δύο (2), αναφέροντας τα ονόματα αυτών στη Γραμματεία του Τμήματός τους. 
 
Οι πτυχιούχοι μετά το τέλος της ορκωμοσίας θα παραλάβουν: 
       1.   Αντίγραφο πτυχίου 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου 
3. Πιστοποιητικό με βαθμό πτυχίου 

Σημειώσεις:  
1. Μετά την ανακήρυξή σας ως πτυχιούχοι, ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα 

την οποία πρέπει να παραδώσετε, την ημέρα της ορκωμοσίας. 
 

2. Στο εξής για την έκδοση άλλου πιστοποιητικού που θα ζητηθεί από τη Γραμματεία, 
(π.χ. αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση κ.λ.π.) απαιτείται ο 
αριθμός μητρώου του φοιτητή και η ημερομηνία ορκωμοσίας.  

 
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  
στην Προσχολική Ηλικία 
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3. 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 στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν 
επικοινωνίας. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 

 
Η είσοδος του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών, καθώς 
και των διαπιστευμένων φωτογράφων, θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης 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 εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη 
μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή αρνητικής εξέτασης 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) έως σαράντα 
οκτώ (48) ώρες πριν τη προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι 
δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών κατόπιν 
διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτό-διαγνωστικού ελέγχου έως είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.  
Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) 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 και των επισκεπτών στο χώρο του Κεντρικού 
Κτιρίου ελέγχονται απαραιτήτως τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους (εμβολιασμού ή 
νόσησης/PCR/RAPID-test). 
Η σταδιακή είσοδος των συμμετεχόντων, θα γίνεται από την πλαϊνή θύρα επί της οδού 
Ρήγα Φεραίου. 
 
Η αποχώρηση των πτυχιούχων και των επισκεπτών, μετά το πέρας της φωτογράφισης 
εντός της Μεγάλης Αίθουσας Τελετών, πραγματοποιείται με μέριμνα των υπαλλήλων της 
Γραμματείας του Τμήματος, από την κεντρική θύρα επί της οδού Πανεπιστημίου. 
Οι πτυχιούχοι και οι επισκέπτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν στον εξωτερικό χώρο των 
Προπυλαίων για 15 λεπτά, μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσίας. 
 
Επισημαίνεται ότι, η φωτογράφιση πτυχιούχων και επισκεπτών εντός της Μεγάλης 
Αίθουσας Τελετών γίνεται, αποκλειστικά και μόνο, φορώντας την προστατευτική μάσκα. 
Σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ), ότι οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βιντεοσκοπούνται, ενώ κατά τη 
διάρκειά τους, λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζομένων και των παρευρισκομένων 
επισκεπτών. 

 
Ο σεβασμός προς το ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τους χώρους του 
απαιτεί την απαγόρευση κατανάλωσης φαγητού και ποτού εντός της Αίθουσας Τελετών 
και την απαγόρευση χρήσης κομφετί ή κόρνας, κ.α., τόσο στους εσωτερικούς όσο και 
στους εξωτερικούς χώρους του. 
 

https://papyrus.uoa.gr/
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Ονομαστική Κατάσταση Πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2021 

1.    Αναστασιάδου Ελένη 

2.    Βικάτου Μαρία 

3.    Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα 

4.    Γκιγκέλου Άννα 

5.    Γουλιέλμου Ευαγγελία 

6.    Γρυσμπολάκη Πωλίνα 

7.    Καράμπαλη Αικατερίνη 

8.    Καρατζάς Παντελεήμων 

9.    Καρίμαλη Μαρία 

10.    Κονταράτου Μαρία 

11.    Κοντρολόζου Αρχοντία 

12.    Κουτρουμπή Χριστίνα 

13.    Λιάπη Ελένη 

14.    Μάρκου Μαρία 

15.    Μαυροειδή Αθηνά-Ανθή 

16.    Μοστράτου Μαριάννα 

17.    Μπικάκης Ραφαήλ 

18.    Ξαπολύτου Χρυσούλα 

19.    Πετροπούλου Έλλη 

20.    Πρεβέντη Φρειδερίκη 

21.    Σαλία Στυλιάνα 

22.    Σιδέρη Μαρία-Σταματίνα 

23.    Σκάρπα Ευθυμία-Άννα 

24.    Τζεβελεκάκη Μαρία 

25.    Τουρανάκου Αικατερίνη 

26.    Τσουμπρή Παναγιώτα 

27.    Χόμκο Εμινέ 

28.    Χρονοπούλου Νικολέτα 

 

 

Από τη Γραμματεία 

 

 


