
Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματός μας που 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους (Εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022) ότι 

μπορούν να αποστέλλουν  στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 2/11/2022  έως 

τις 09/11/2022  τα ακόλουθα δικαιολογητικά ορκωμοσίας, ώστε να γίνει έλεγχος 

των δικαιολογητικών και της βαθμολογικής κατάστασης των υποψηφίων για 

ορκωμοσία: 

1. Επιστρέφονται στη Γραμματεία: τΤο πάσο και το πανεπιστημιακό βιβλιάριο 

υγείας   (αν υπάρχει). Αν κάποιος έχει χάσει το πάσο θα προσκομίσει 

Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) . 

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αφού επιστρέψει ο φοιτητής την 

κάρτα δανεισμού) ότι ο φοιτητής δεν οφείλει βιβλία.  (Ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους 

φοιτητές) επικοινωνείτε με τη βιβλιοθήκη στο τηλ 2531039465. 

3. Έντυπα ορκωμοσίας (πατήστε εδώ) 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με Courier  ή 

ΕΛΤΑ (απλό ταχυδρομείο)  και ΟΧΙ ηλεκτρονικά. 

 
1)    Όσον  αφορά τις βεβαιώσεις στέγασης: 

α) Για τους φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες στην 

Παν/πολη  Κομοτηνής, οι βεβαιώσεις θα αναζητηθούν από την Γραμματεία του 

Τμήματος χωρίς δική τους μεσολάβηση . 

β) Για τους φοιτητές που διαμένουν στα δωμάτια που μισθώνει το Πανεπιστήμιο στο 

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ(COSMOPOLIS),θα προσκομίσουν  την βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί η 

παράδοση του δωματίου του ,οι ίδιοι. 

 

2)   Για όσους φοιτητές επιθυμούν  Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών  θα πρέπει να 

καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά μια αίτηση (΄Έντυπα-αίτηση Γενικής χρήσης) 

https://www.he.duth.gr/el/print/protypo-genikis-aitisis στην οποία θα αναφέρεται με 

ποιο τρόπο θα γίνετε η παραλαβή της βεβαίωσης (ΕΛΤΑ απλό ταχυδρομείο  ή 

Courier ή σε email ). 

        Η βεβαίωση θα είναι έτοιμη για όσους αιτηθούν, σε 7-8 ημέρες. 

3)  Όσοι φοιτητές έχουνε  κάνει πρακτική άσκηση θα πρέπει να προσκομίσουν 
φωτ/πια την βεβαίωσης που έχουν. 

 

4)  Στα έντυπα ορκωμοσίας ΔΕΝ  αναγράφονται τα Υποχρεωτικά μαθήματα.  

Θα αναγράφονται τα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσής(12), Επιλογής Κατεύθυνσης(4) και 

τα Ελεύθερης Επιλογής(14) 

http://www.he.duth.gr/node/890
https://www.he.duth.gr/el/print/protypo-genikis-aitisis


 

     

 Για να συμπληρώσετε τα μαθήματα μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 

 

5)   Ημερομηνία ορκωμοσίας θα ορισθεί αργότερα και θα ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα (υπολογίζουμε μέσα στον μήνα  Δεκέμβριο αλλά δεν έχει ορισθεί ακριβής 

ημερομηνία) 

  

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΒΡΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΟΡΚΩΜΟΣΊΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ 

ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ EMAIL  ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (secr@he.duth.gr) ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ. 

 

mailto:secr@he.duth.gr

