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Ανακοινώνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, από τον Ιούλιο 2019 έως και τον Απρίλιο 2022, θα πραγματοποιηθούν δύο 

τελετές απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι 

απόφοιτοι ανάλογα με το με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ως εξής: 

1) 3/6/2022 και ώρα 10:30 

α) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 

β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης 

γ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών 

Επιστημών 

δ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου 

ε) Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 

στ) Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο 

 

2) 3/6/2022 και ώρα 12:00 

α) Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  

β) Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας,  

γ) Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, 

δ) Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, 

ε) Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

Οι τελετές αποφοίτησης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθ. 

119847/ΓΔ6/2021 (ΦΕΚ Β΄4406) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 23983/2022 (Φ.Ε.Κ. 2137/Β΄) 

Κ.Υ.Α. 

α) Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους 

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

παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής. 

β) Η είσοδος και η έξοδος θα είναι σταδιακή ανά σειρά, με τον συντονισμό της ροής 

από το προσωπικό. Ο έλεγχος θα συνίσταται στο δελτίο ταυτότητας κάθε 

προσερχομένου. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους αποφοίτους και στα άτομα που 

έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι.  

Ώρα έναρξης εισόδου για της πρώτης τελετής απονομής της 3
ης

 Ιουνίου 2022 09.30 

π.μ. και ώρα λήξης εισόδου 10.15 π.μ.  
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Ώρα έναρξης εισόδου για τη δεύτερη απονομή της 3
ης

 Ιουνίου 2022, 11.30 π.μ. Ώρα 

λήξης εισόδου 11.50 π.μ. 

γ) Στο αμφιθέατρο τελετών θα υπάρχουν μόνο καθήμενοι, οι οποίοι θα καταλάβουν 

τις θέσεις που θα υποδειχθούν από το προσωπικό. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των 

παρισταμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.  

δ) Οι τελετές θα έχουν περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη. Αν 

κάποιος από τους παρισταμένους επιθυμεί να αποτυπώσει φωτογραφικό στιγμιότυπο 

θα το κάνει χωρίς να σηκωθεί ή να μετακινηθεί.  

ε) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντικειμένων που προκαλούν υλική ή ηχητική 

ρύπανση. 

        Από τη Γραμματεία 


