
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
 

 

 

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 1η Δεκεμβρίου 2021 σε 2 ομάδες. 

 

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Ι-4, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Παν/μίου Πατρών. 

 

Ομάδα 1η:  Α-ΛΑ ώρα 12:00 
 

Ομάδα 2η:  ΛΕ-Ω ώρα 13:30 
 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το Πανεπιστημιακό email του φοιτητή στα 

email της Γραμματείας secretar@mech.upatras.gr ή papa@mech.upatras.gr από 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021: 

  

 

Α.  Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής 

www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-

kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  

με τους προσωπικούς TAXISNET κωδικούς σας  

(επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφετε:  
 
 ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.  

 

  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ 

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ (βλέπε σημείωση για το πάσο) 

 

 

Σημείωση:  

 Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει το πάσο σας το δηλώνετε στην παραπάνω υπεύθυνη 

δήλωση.  

 Στην περίπτωση που έχει λήξει, το δηλώνετε στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 

 Στην περίπτωση που έχετε ενεργό πάσο, θα πρέπει να το στείλετε στη Γραμματεία του 

Τμήματος με ταχυδρομείο ή με courier, προκειμένου να ακυρωθεί.  

 

 

------------ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής  
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πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, 
Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους). 
 

 Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους 
όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα 
πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, 
απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι 
(σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.), ανθοδεσμών στο χώρο διεξαγωγής των 
τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης. 
 

 Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, 
σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών 
λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από 
διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Η φωτογράφιση είναι προαιρετική. 
Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία  
Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο:  
https://www.upatras.gr/privacy-policy/   
 

 Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων,  
απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας 
covid 19. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο χώρο της τελετής με επίδειξη και 
έλεγχο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής 
εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID 19 (rapid-test) και 
του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τους 
κατά τόπους υπευθύνους για τη διενέργεια ελέγχων. 
 

 Η χρήση της 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. 
 

 Στις τελετές θα συμμετάσχουν μόνο οι ορκιζόμενοι, συνοδευόμενοι, από δύο το πολύ 
άτομα. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους και χωρίς χειραψία. Οι 
ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής  μισή 
ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους 
κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών 
ορκωμοσίας.  
 

 Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των 
τελετών ορκωμοσίας. 
 

 

Από τη Γραμματεία 

15-11-2021 

 


