
Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας  οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική 

περίοδο Φεβρουαρίου 2020 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30. 

Η τελετή καθομολόγησης 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 

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 

τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 1/2/2021 έως 09/02/2021 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  την αίτηση που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση. 

 

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 προστασίας της 

ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του 

ΔΠΘ  https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%8

3%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84

%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-

%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR  

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας θα αποσταλούν όλα τα πιστοποιητικά 

(αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική πτυχιούχου, Παράρτημα Διπλώματος, 

Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας και πάπυρος) στην πλήρη  διεύθυνση -

https://students.duth.gr/
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
https://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR


ΤΚ-αριθμό κινητού,που θα αναγράφεται   στις αιτήσεις που θα καταθέσουν 

οι υποψήφιοι. 

Ο σύνδεσμος για το ZOOM μέσω του οποίου οι απόφοιτοι θα μπορούν 

να συμμετέχουν στην ορκωμοσία θα  κοινοποιηθεί   λίγες μέρες πριν 

την ορκωμοσία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  όσοι έχουν ολοκληρώσει στις 

εξεταστικές Ιουνίου 2020 ή Σεπτεμβρίου 2020. 

Θα ακολουθήσει νέα ημερομηνία ορκωμοσίας μετά την ολοκλήρωση της τηλε 

ορκωμοσίας στις 24/2/2020. 

  


