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Θέµα : Καθοµολόγηση αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του 

∆.Π.Θ. 

 

Η Συνέλευση του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 

στην αριθµ. 99/30.10.2020 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν λόγω του COVID19 αποφάσισε ότι τελετή ορκωµοσίας θα 

πραγµατοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν µε έγκαιρη ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων. Η απονοµή του τίτλου σπουδών θα γίνει κατ΄εξαίρεση µόνο για στους 

ενδιαφερόµενους/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αποδεδειγµένα έχουν ανάγκη τη 

χορήγηση του πτυχίου και δεν τους αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών, σύµφωνα 

µε την αριθµ.23/32/2-7/2020 (ΦΕΚ 2784/Β/9-7-2020) Απόφαση της Συγκλήτου. 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής: 

 

1. Υποβολή αίτησης του/της ενδιαφερόµενου/νης φοιτητή/τριας προς τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος (ηλεκτρονική αποστολή στο secr@econ.duth.gr), 

στην οποία θα  αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται οπωσδήποτε 

το πτυχίο και δεν του/της αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι λόγοι 

πρέπει να αποδεικνύονται. 

2. Η αίτηση θα αξιολογείται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και θα εγκρίνεται ή 

θα απορρίπτεται, κατά περίπτωση. 

3. Θα ακολουθείται ενηµέρωση του/της ενδιαφεροµένου/ης είτε σε περίπτωση 

έγκριση είτε σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατός του/ης. 

4. Κατόπιν, ο/η ενδιαφερόµενος/η θα υποβάλει γραπτή καθοµολόγηση. 

Ειδικότερα, θα αποστέλλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος Υπεύθυνη ∆ήλωση 

του Ν.1599/1986 (επισυνάπτεται), στην οποία θα αναγράφει τον 

θεσµοθετηθέντα θρησκευτικό όρκο του Τµήµατός του/ης, εφόσον επιθυµεί 

ορκωµοσία θρησκευτικού χαρακτήρα, ή προσωπική διαβεβαίωση-επίκληση της 

τιµής και συνείδησής του/ης, εφόσον επιλέγει τον πολιτικό όρκο. Η Υπεύθυνη 

∆ήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφή του/ης ενδιαφερόµενου/ης 

από οποιαδήποτε αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., εναλλακτικά µπορεί να αποσταλεί 

ηλεκτρονική Υπεύθυνη ∆ήλωση µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». 

5. Ηµεροµηνία καθοµολόγησης θα είναι η αναγραφόµενη ηµεροµηνία της 

Υπεύθυνης  ∆ήλωσης. 
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6. Στη συνέχεια, µετά την υποβολή της γραπτής καθοµολόγησης, σύµφωνα µε τα 

προαναφερόµενα, η Γραµµατεία του Τµήµατος αναλαµβάνει την αποστολή του 

τίτλου σπουδών στον/στην ενδιαφερόµενο/η. 

 
 


