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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
✓ Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα 

είναι το Αμφιθέατρο Ι1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου Πατρών http://www.confer.upatras.gr/index.php  

✓ 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.), 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.  

✓ Ισχυρή σύσταση για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους 

χώρους διεξαγωγής των τελετών, όπου παρατηρείται συνωστισμός. 

http://www.confer.upatras.gr/index.php
https://www.upatras.gr/privacy-%20policy/


✓ Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/ες, συνοδευόμενοι, από 

τέσσερα (4) το πολύ άτομα/ορκιζόμενο-η. Η πραγματοποίηση της τελετής θα 

γίνει χωρίς τηβέννους. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται 

στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μια ώρα πριν την έναρξη της τελετής και 

αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, 

προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας. 


