
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 9/12/2021 

ΩΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 9.00 

ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 

1000984 1049504 1056411 1061935 1064139 

1001108 1049536 1057978 1061936 1064539 

1001347 1049561 1061873 1061940 1064548 

1001952 1051544 1061884 1061981 1064609 

1002110 1055270 1061897 1061988 1071183 

1002172 1055285 1061919 1061992  

1002182 1055322 1061922 1062003  

1002814 1055334 1061923 1064132  

1046187 1055348 1061931 1064135  

1049455 1055395 1061932 1064138  

 

ΩΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 10.30 

ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 

1001759 1055383 1061886 1061951 1062010 

1002071 1055400 1061893 1061959 1063463 

1002815 1055410 1061901 1061971 1064126 

1020680 1055411 1061904 1061974 1064546 

1031644 1056398 1061915 1061975 1064549 

1049683 1056399 1061921 1061987  

1055273 1057469 1061926 1061991  

1055290 1058198 1061927 1061996  

1055315 1061863 1061941 1061998  

1055331 1061876 1061946 1062001  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ   

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

➢ Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα το Αμφιθέατρο 1-4 του 

Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (μικτός χώρος 50% 

χωρητικότητα) 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.), 

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


 
 

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 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.  

https://www.upatras.gr/privacy-policy/
https://www.upatras.gr/privacy-policy/

