
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
 

Το Τμήμα  Κοινωνικής Εργασίας καλεί τους αποφοίτους του στην Τελετή 
Καθομολόγησης  που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 

τη  Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, 

στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης, Αρχαίου Ελαιώνα, Π. Ράλλη 
& Θηβών 250 

Λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ακολουθείται η τελετή θα 
πραγματοποιηθεί σε 2 ομάδες (Α+Β) κατ’ αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο: 

Α ΟΜΑΔΑ 

Ώρα 11:00-12:00 ΑΠΟ Α  ΕΩΣ ΜΠΕΓ  (ώρα προσέλευσης: 10:00) 

 

Β ΟΜΑΔΑ 

Ώρα 13:00-14:00 ΑΠΟ ΜΠΕΡ ΕΩΣ Ω  (ώρα προσέλευσης: 12:00) 

 

Οι απόφοιτες/οι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τελετή Καθομολόγησης  εμφανίζονται 

με τον Αριθμό Μητρώου στο συνημμένο 1. 

 
Όσοι επιθυμούν να παραστούν θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος sw@uniwa.gr  μήνυμα με θέμα ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ το αργότερο μέχρι την 18/3/2022: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses 
όπου θα αναγράφονται τα παρακάτω 3 σημεία: 

• Θα συμμετάσχω στην ορκωμοσία του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού τους 2021-
22 που έχει οριστεί από το Τμήμα την 4/4/2022. 

• Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκτός εμένα και ΔΥΟ επιπλέον, προσκεκλημένα άτομα. 
• Δεν έχω στην κατοχή μου: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο) που να βρίσκεται σε ισχύ, 

Βιβλιάριο Υγείας/Ασθενείας που να έχει εκδοθεί από το πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ή το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κάρτα Σίτισης που να ισχύει για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 
 
(Στην περίπτωση που έχετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) που να ισχύει είτε θα την 
παραδώσετε στα Μέλη της Γραμματείας την ημέρα της Τελετής Καθομολόγησης είτε θα 
την αποστείλετε ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Τμήματος. Η ίδια διαδικασία θα 
ακολουθηθεί και για τα υπόλοιπα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση που τα έχετε 
στην κατοχή σας και ισχύουν.) 
 Ο έλεγχος για οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχει γίνει ήδη από τη 
Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Όσοι δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην τελετή για οποιοδήποτε λόγο, θα 
παραλάβουν το πτυχίο τους οι ίδιοι με την ταυτότητα τους ή με εξουσιοδότηση μέσω gov.gr 
σε άλλο άτομο,  μετά την 6/4/2022 αφού προηγηθεί  ραντεβού μέσω email.  Στην 
περίπτωση αυτή, όλα τα παραπάνω θα τακτοποιηθούν στη Γραμματεία την ημέρα εκείνη. 
Συνεπώς δεν χρειάζεται η αποστολή κανενός από τα αναφερόμενα έγγραφα. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Οι απόφοιτοι δεν θα φορέσουν τήβεννο λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
• Οι προσκεκλημένοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους δύο (2) ανά απόφοιτο. 
• Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, για όλους τους παρευρισκόμενους. 
• Η είσοδος στο χώρο του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επίδειξης 

πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ισχύ ή πιστοποιητικού νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα 
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης 
διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας. 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι στον χώρο μία (1) ώρα πριν την έναρξη της  κάθε 
ομάδας της Τελετής Καθομολόγησης, στην οποία θα συμμετάσχουν, προκειμένου να 
γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες. 
 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 


