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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων 

του Τμήματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων). Οι φοιτητές που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά 

στη Γραμματεία αίτηση συμμετοχής (πατήστε εδώ) μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 

2022 ως εξής: 

- οι προπτυχιακοί φοιτητές & οι διδάκτορες στο email sep-secr@uop.gr 

- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» στο email pmssep-

secr@uop.gr 

- οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» στο email edupolpms-secr@uop.gr 

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική και να αποστείλουν εντός της παραπάνω προθεσμίας 

αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης του Προγράμματος(πατήστε εδώ). 

 

Η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, εφόσον συγκεντρωθούν οι 

αιτήσεις συμμετοχής των πτυχιούχων. 

Επιπλέον, μέχρι και την ημέρα της ορκωμοσίας θα πρέπει να κατατεθεί στη 

Γραμματεία η Ακαδημαϊκή ταυτότητα – πάσο. 
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Επίσης, οι απόφοιτοι καλούνται να εγγραφούν στο Δίκτυο Αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://career.uop.gr/apofoitoi), όπου μπορούν να 

καταχωρίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα και να απαντήσουν σε 

ερωτηματολόγιο μελέτης απορρόφησης αποφοίτων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 

96126). 

 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου δια ζώσης και 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 (ΦΕΚ 1547/Β/02.04.2022) 

σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ και την αποφυγή διάδοσης της COVID-19.  

Για τον περιορισμό του συνωστισμού ο αριθμός συνοδών ανά απόφοιτο δεν θα 

ξεπερνά τα δύο (2) άτομα. Τα ονοματεπώνυμα των συνοδών πρέπει να δηλωθούν 

στην αίτηση ορκωμοσίας. 

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο προσέλευσης των συμμετεχόντων και των συνοδών 

στην τελετή θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, σύμφωνα με τα μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης της COVID-19 που θα ισχύουν εκείνη της περίοδο. 

 

- 

                              Κόρινθος, 05 Απριλίου 2022  

                                 Από τη Γραμματεία 
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