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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Την Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί η τελετή ορκωμοσίας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος 
Μυλωνάς» σε δύο τμήματα ως εξής: 
 

Α. Στο 1ο Τμήμα με ώρα ορκωμοσίας 10:30, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών με επώνυμο από Α έως και Κ και όλοι οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. 

Όσοι ανήκουν στο 1ο Τμήμα οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο της Γραμματείας 
στις 8:30 για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.  

 Β. Στο 2ο Τμήμα με ώρα ορκωμοσίας 12:30, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών με επώνυμο από Λ έως Ω. 

Όσοι ανήκουν στο 2ο Τμήμα οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο της Γραμματείας 
στις 10:30 για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.  

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν  στην Αίθουσα 
Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» όπου με την επίδειξη της αστυνομικής τους 
ταυτότητας θα παραλάβουν την τήβεννο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την 
οποία ενδύονται προκειμένου να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Για κάθε τελειόφοιτο που θα λάβει μέρος στην τελετή ορκωμοσίας 
επιτρέπεται η προσέλευση στην αίθουσα έως ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. 

 Η είσοδος στην αίθουσα τελετών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης και 
ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας: 

o είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
o είτε πιστοποιητικού νόσησης, 
o είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR για κορωνοϊό 

COVID-19 έως 72 ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη 
ώρα έναρξης της τελετής. 

o Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας 4 έως 11 ετών, κατόπιν 
διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως 24 
ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής. 

o Επισκέπτες που ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ΔΕΝ θα εισέλθουν στην 
αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς». 

o Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική 
για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την 



είσοδο, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της 
τελετής. 

       ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΤΔΕ 


