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ΘΕΜΑ: Επί του προγράμματος διεξαγωγής εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική 
τήρηση κανόνων απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 3898/26.07.2021 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (22.07.2021).

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 41/29.07.2021 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη 
το ως άνω σχετικό, μετά από πρόταση του  Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα για την διεξαγωγή εκδηλώσεων 
ορκωμοσίας δια ζώσης την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2021 των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών και Ιατρικής, 
αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Προγράμματος  δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών 
εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησης 
Διδακτόρων όπως παρακάτω:

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής: Καθηγητής Παναγιώτης Μέγας

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ  Αριθμός 
συμμετεχόντων

09 : 00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών) 12

10 : 00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Καθομολόγηση Διδακτόρων) 13

18 : 30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών – 1η  ομάδα) 50

20 : 00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών – 2η ομάδα) 50

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Αριθμός 
συμμετεχόντων

Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών: Καθηγητής Δημήτριος Βαγενάς

09 : 00 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομή 
Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγηση Διδακτόρων)

34

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής: Καθηγητής Παναγιώτης Μέγας

18 : 30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών – 3η ομάδα) 50
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20 : 00 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών – 4η ομάδα) 56

Χρήσιμες Πληροφορίες
 Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των 

Πρυτανικών Αρχών.
 Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις  Γραμματείες των Τμημάτων.
 Ο χώρος διεξαγωγής των δια ζώσης τελετών είναι ο εξωτερικός χώρος κάτω από το Πάρκο της Ειρήνης. 
 Ο διαχωρισμός των ομάδων που συμμετέχουν στις τελετές ορκωμοσίας είναι αλφαβητικός και γίνεται με ευθύνη των 

Γραμματειών των Τμημάτων. 
 Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την 

πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος κάθε Τμήματος. Όσοι εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν 
θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.

 Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.
 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 δια ζώσης τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους του Κτιρίου Διοίκησης - 
Πρυτανείας, όσο 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 ορκιζομένων και των παρευρισκομένων επισκεπτών. Η φωτογράφιση είναι 
προαιρετική και δεν αποτελεί έσοδο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική  τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα 
την ισχύουσα ΚΥΑ και του Παραρτήματος 17, το οποίοι και επισυνάπτεται. Στις τελετές θα συμμετάσχουν μόνο οι 
ορκιζόμενοι, συνοδευόμενοι, από δύο το πολύ άτομα. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους. Αναλυτικές 
οδηγίες ορκωμοσίας μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

 Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία ορκωμοσίας του Τμήματος Ιατρικής έχει οριστεί η 5η Αυγούστου 2021, η οποία και θα 
αναγράφεται σε όλους τους τίτλους, βεβαιώσεις κ.λπ. που θα χορηγηθούν. Οι τελετές ορκωμοσίας της 6ης Αυγούστου 2021 
πραγματοποιούνται σε συνέχεια των τελετών της ορισθείσας ημερομηνίας ορκωμοσίας, ήτοι 5 Αυγούστου 2021, επειδή δεν 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και οι τέσσερις προγραμματισμένες βάρδιες στις 5 Αυγούστου 2021 λόγω των ειδικών 
συνθηκών της πανδημίας covid 19 και προκειμένου να διασφαλιστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                                        

                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
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