
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

       Κομοτηνή 3-6-2022 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται ότι στο Τμήμα Νομικής θα πραγματοποιηθούν δύο 

τελετές ορκωμοσίας δια ζώσης, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι 

απόφοιτοι ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους ως εξής: 

Α έως και Λ στις 5/7/2022 

Μ έως και Ω στις 6/7/2022 

Η ώρα θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση που θα 

περιλαμβάνει και τους όρους συμμετοχής των αποφοίτων και των 

προσκεκλημένων, βάσει των καθορισμένων μέτρων λόγω της πανδημίας. 

Επισημαίνεται ότι κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται κατ’ ανώτατο 

όριο από τρία άτομα, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στην 

αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους 

αποφοίτους και στα άτομα που έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι. 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής, οι οποίοι έχουν 

ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του 

Φεβρουαρίου 2022 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, κατά 

το χρονικό διάστημα από 3/6/2022 έως 12/6/2022 να εισέλθουν στη 

σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να 

αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, επιλέγοντας από το μενού 

Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.  

 

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν: 

-  Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (συνημμένη στην 

ανακοίνωση). 

-  Υπεύθυνη δήλωση για τα υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν 

μαθήματα (συνημμένη στην ανακοίνωση) 

-  Φωτογραφία «κομμένης» της ακαδημαϊκής τους 

ταυτότητας-πάσο (σε περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει να 

αναρτήσουν σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία).  

 

Σημειώνεται ότι η  βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής και 

από τις φοιτητικές εστίες θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτως από τη Γραμματεία. 

Επίσης για την έκδοση και εκτύπωση μεμβρανών οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 30 ευρώ στον 

τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του Δ.Π.Θ.  

https://students.duth.gr/


GR88 0172 3530 0053 5304 5938 717 (Τράπεζα Πειραιώς) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναγράφεται η αιτιολογία «Έκδοση μεμβράνης πτυχίου για 

ορκωμοσία του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ» και το ονοματεπώνυμο 

του/της φοιτητή/τριας. 

Η αποστολή του καταθετηρίου πληρωμής θα γίνεται στο email: 

secrpg@law.duth.gr 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531 0 39848   

         

        Από τη Γραμματεία 


