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Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», η διεξαγωγή τελετών ορκωμοσία δε 
θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως. 

Οι εξ αποστάσεως τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων που βαθμολογήθηκαν στην 
πτυχιακή τους μελέτη έως και 31 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθούν  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ  21  και ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
  

Οι προς ορκωμοσία πτυχιούχοι για να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει: 
 
α) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση (με ελεύθερο κείμενο) που θα εκδώσουν 
εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-
kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses   
Στο πεδίο ΠΡΟΣ αναγράφουν: " Τμήμα Μηχανοργάνωσης Γ.Π.Α.” 
Στο ελεύθερο κείμενο αναγράφουν : τον αριθμό μητρώου και το κείμενο "Επιθυμώ 
να συμμετέχω στην προσεχή εξ αποστάσεως ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματός 
μου" και να την προωθήσουν μέχρι και 11/12/2020  στο email mix@aua.gr, (σε 
περίπτωση που δε διαθέτουν κωδικούς web banking ή taxis μπορούν να 
αποστείλουν ΥΔ συμπληρωμένη και σκαναρισμένη σε μορφή pdf από το 
πανεπιστημιακό τους email), 
 
β) να έχουν πραγματοποιήσει τις “Ενέργειες για Ορκωμοσία” (όπως αναφέρονται 
στο τέλος της αρχικής σελίδας των Ανακοινώσεων του http://estudent.aua.gr),  
 
γ) να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην Τελετή Καθομολόγησης (με 
χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως) αναζητώντας από 12-12-2020 τον Αριθμό 
Μητρώου τους στις Ανακοινώσεις της ανωτέρω σελίδας,  
 
δ) να ελέγξουν άμεσα τη λειτουργία του πανεπιστημιακού τους email διότι αυτό 
θα χρησιμοποιηθεί  για την ταυτοποίησή τους και 
 
ε) να συμπληρώσουν εφόσον επιθυμούν το ερωτηματολόγιο που θα σταλεί στο 
πανεπιστημιακό τους email το οποίο αφορά τη Διασφάλιση της Ποιότητας.   
 
Τέλος με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
της ορκωμοσίας του Τμήματός σας αλλά και για τις τεχνικές οδηγίες  σύνδεσης για 
την εξ αποστάσεως συμμετοχή σας. 
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