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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τηλ.: 2610 969054 
E-mail: prytaniko@upatras.gr   
Αρμόδιος: Σπυρίδων Ν. Φαναριώτης  

ΠΡΟΣ :  Την Δ/νση Δημοσίων  Σχέσεων & 
Εξωστρέφειας, Πανεπιστημίου Πατρών                  

Ε ν τ α ύ θ α 

ΘΕΜΑ: Επί των διαδικασιών των Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησης Διδακτόρων (Ιούλιος  – Αύγουστος 2022) 

ΣΧΕΤ.: Το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημοσίων  Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Πανεπιστημίου Πατρών. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 87/30.06.2022 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη 
το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα ότι: 

Οι τελετές αποφοίτησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β’).  
Ειδικά,  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας  covid  19,  οι  τελετές  αποφοίτησης  πραγματοποιούνται  με  την 
υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της 
πανδημίας covid 19. Το πρόγραμμα τελετών αποφοίτησης διαβιβάζεται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις 
δικές τους ενέργειες, κατόπιν έγκρισής του από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

• Οι  τελετές  αποφοίτησης  των  Τμημάτων  που  εδρεύουν  στην  Πάτρα  πραγματοποιούνται  στην 
Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών. 

• Για  τα  Τμήματα  που  εδρεύουν  εκτός  Πατρών  οι  τελετές  απονομής   προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών  και 
διδακτορικών τίτλων σπουδών πραγματοποιούνται στην έδρα των Τμημάτων. 

• Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την 
πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι/-ες 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. 

• H τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους. 
Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο Πατρών μεριμνά ώστε οι τελετές να πραγματοποιούνται σε ατμόσφαιρα 
πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρώς η 
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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, γίνεται ενημέρωση 
των ορκιζόμενων και των συμμετεχόντων  ότι, οι τελετές αποφοίτησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών  αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των 
τελετών  λαμβάνονται  φωτογραφίες  των  ορκιζόμενων  και  των  παρευρισκόμενων  επισκεπτών  από 
διαπιστευμένους  φωτογράφους  και  εικονολήπτες.  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  Προστασία  Προσωπικών 
Δεδομένων παρέχονται στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/  

• Στις τελετές αποφοίτων συμμετέχουν διαπιστευμένοι φωτογράφοι, εικονολήπτες και ανθοπώλες σύμφωνα με 
διαγωνισμό που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 
Ενδεικτικά  μπορείτε  να  ανατρέξετε  στην  τρέχουσα  προκήρυξη  στο  σύνδεσμο: 
https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-symmetochi-fotografon-eikonolipton-kai- 
anthopolon-stis-teletes-orkomosias-ptychiouchon-diplomatouchon-tou-panepistimiou-patron-gia-to- akadimaiko-
eto/ 

• Στις τελετές συμμετέχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από συγκεκριμένο αριθμό συνοδών, ο οποίος 
καθορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα της αίθουσας διεξαγωγής των τελετών και των 
ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων (κατά την περίοδο της πανδημίας covid 19). 

• Oι ορκιζόμενοι/-ες συμμετέχουν στην τελετή έχοντας περιενδυθεί την τήβεννο του Ιδρύματος. Οι τρέχουσες 
τελετές λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων πραγματοποιούνται χωρίς τηβέννους. Σε περίπτωση άρσης των 
μέτρων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. 

• Οι Γραμματείες των Τμημάτων μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των αποφοίτων σχετικά με όλα τα θέματα 
που άπτονται των τελετών αποφοίτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: ενημέρωση σχετικά με το χώρο διεξαγωγής 
των τελετών, ώρα προσέλευσης, αριθμός συνοδών, αυστηρή απαγόρευση χρήσης ειδών πάρτι, ισχύοντα 
υγειονομικά μέτρα, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ. 
Επίσης, οι Γραμματείες μεριμνούν για την έγκαιρη και κατ’ αλφαβητική σειρά προσκόμιση των πτυχίων, για την 
αποστολή των καταστάσεων των ορκιζόμενων τουλάχιστον μία μέρα πριν τη διεξαγωγή της τελετής στο Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων (κατ' αλφαβητική σειρά με πεζά γράμματα και ορθό τονισμό 
των ονομάτων, έγγραφο Word).  
Κατά τις τελετές ορκωμοσίας παρίσταται στην τελετή ένας διοικητικός υπάλληλος των Γραμματειών των 
Τμημάτων που συμμετέχουν στην εκάστοτε τελετή. 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

1. Πριν την έναρξη της τελετής ορκωμοσίας προβάλλεται: 
- βίντεο σύντομης παρουσίασης του Πανεπιστημίου Πατρών 
- βίντεο που αφορά το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μία προσπάθεια 

ενημέρωσης των απόφοιτων για την ύπαρξη του δικτύου και προτροπής τους για εγγραφή  

2. Κατά την είσοδο των απόφοιτων &  των συνοδών τους πραγματοποιείται: 
- έλεγχος του αριθμού των ατόμων που εισέρχονται στην αίθουσα, σύμφωνα με λίστα των αποφοίτων που 

πρόκειται να ορκιστούν. Κατά την περίοδο της πανδημίας covid 19, ορίζεται κάθε φορά ο μέγιστος αριθμός 
συνοδών σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα της 
αίθουσας.   Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι,  στις  ορκωμοσίες  που  πραγματοποιούνται στο  Συνεδριακό  και 
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών κάθε ορκιζόμενος μπορεί να προσκαλέσει έως 4 συνοδούς, 
όταν η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας, 930 θέσεων ή έως 2 συνοδούς, 
όταν η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο μικρό αμφιθέατρο, χωρητικότητας 250 θέσεων. 

- ενημέρωση  για  την  τήρηση   των  ισχυόντων  υγειονομικών  μέτρων  προστασίας  (πχ  χρήση  μάσκας, 
αποστάσεις κ.ά.).  

https://www.upatras.gr/privacy-policy/
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- ενημέρωση για τις θέσεις που θα καταλάβουν στην αίθουσα. Όλοι οι ορκιζόμενοι/ες κάθονται στο ίδιο 
διάζωμα  της  αίθουσας  προκειμένου  να  είναι  εύκολη  η  μετακίνησή  τους  για  την  παραλαβή  των 
πτυχίων/διπλωμάτων κατά την ανάγνωση των ονομάτων τους. Οι συνοδοί των ορκιζόμενων κάθονται στα 
υπόλοιπα  διαζώματα του αμφιθεάτρου.  

- ενημέρωση των αποφοίτων και των Κοσμητόρων/Προέδρων για την διαδικασία της τελετής (χαιρετισμοί, 
ανάγνωση όρκου, λήψη πτυχίου/διπλώματος, έξοδος από την αίθουσα). 

3. Έναρξη Τελετής: 
- Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα/Αν. Κοσμήτορα  
- Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο/Αν. Πρόεδρο του Τμήματος 

Σε  περίπτωση  απουσίας  των  Κοσμητόρων/Προέδρων/  Αναπληρωτών  αυτών,  οι  χαιρετισμοί 
πραγματοποιούνται από εκπροσώπους τους. Οι Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων παρακαλούνται 
να ενημερώνουν έγκαιρα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων για την παρουσία ή 
την εκπροσώπηση των ανωτέρω στις τελετές. 

4. Ανάγνωση του όρκου (ανά Τμήμα, εφόσον είναι περισσότερα του ενός) 
- Ο/Η απόφοιτος/η με τον υψηλότερο βαθμό, μεταξύ των υπολοίπων ορκιζόμενων, καλείται και ανεβαίνει στο 

βήμα για την ανάγνωση του όρκου στη νέα ελληνική γλώσσα. Το κείμενο του όρκου έχει χορηγηθεί από τη 
Γραμματεία του Τμήματος στον απόφοιτο/η, πριν την ημέρα διεξαγωγή της τελετής. Κατά την ανάγνωση του 
όρκου οι απόφοιτοι σηκώνονται όρθιοι/ιες και εφόσον το επιθυμούν κρατούν υψωμένο το δεξί τους χέρι. 
Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής 
και της συνειδήσεώς των. 

5. Απονομή πτυχίων/διπλωμάτων (ανά Τμήμα, εφόσον είναι περισσότερα του ενός) 
- Ο/Η υπεύθυνος/η διοικητική υπάλληλος για την οργάνωση της Τελετής, διαβάζει τα ονόματα των αποφοίτων 

που θα παραλάβουν τα πτυχία/διπλώματά τους. Ο/Η πρώτος/η απόφοιτος/η σε βαθμό πτυχίου/διπλώματος 
ανεβαίνει στο βήμα και παραλαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμα του, από τον Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο ή τους 
εκπροσώπους αυτών. Ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτρέπεται ή όχι η χειραψία.  

- Ακολουθούν οι υπόλοιποι/ες απόφοιτοι/-ες με αλφαβητική σειρά. 
- Κάθε απόφοιτος/η που παραλαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμά του εξέρχεται από την αίθουσα. Ιδανικά και εφόσον 

υπάρχουν  2  πόρτες  εξόδου,  οι  απόφοιτοι  που  παραλαμβάνουν  τα  πτυχία/διπλώματα  εξέρχονται  από 
διαφορετική έξοδο από αυτή που πραγματοποιείται η είσοδος των συμμετεχόντων στην τελετή, έτσι ώστε να 
μην δημιουργείται συνωστισμός. 

- Οι συνοδοί παραμένουν στην αίθουσα μέχρι την ολοκλήρωση της τελετής και αποχωρούν σταδιακά για την 
αποφυγή συνωστισμού.  

6. Λήξη Τελετής  
- Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος ανακοινώνει τη λήξη της τελετής 

7. Λήψη Αναμνηστικής Φωτογραφίας των αποφοίτων με τον Κοσμήτορα/Αν. Κοσμήτορα, τον Πρόεδρο/Αν. 
Πρόεδρο του Τμήματος ή τους εκπροσώπους τους, που παρευρίσκονται στην τελετή, εφόσον τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα το επιτρέπουν. 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ακολουθούνται όλες οι παραπάνω διαδικασίες που περιγράφονται στις τελετές αποφοίτησης των προπτυχιακών 
αποφοίτων 1-7, εκτός από το σημείο (5) ανάγνωση όρκου.  

Η απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών γίνεται με αλφαβητική σειρά. 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
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Ακολουθούνται όλες οι παραπάνω διαδικασίες που περιγράφονται στις τελετές αποφοίτησης των προπτυχιακών 
αποφοίτων 1, 2, 3. Ακολουθούν οι παρακάτω διαδικασίες 4, 5, ως κάτωθι : 

4. Ανάγνωση της Πρότασης από τον  Προέδρο των Τμημάτων για κάθε διδάκτορα. Κατά την ανάγνωση της 
πρότασης του Προέδρου, κάθε διδάκτορας που ακούει το όνομά του στέκεται όρθιος/-α. 
Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση όλων των Προτάσεων ακολουθεί η Συναίνεση της Πρυτανικής Αρχής, από τον 
εκπρόσωπο της Πρυτανικής Αρχής  που παρίσταται για τον σκοπό αυτό στην τελετή. 

5. Ορκωμοσία - Καθομολόγηση  
Το κείμενο της καθομολόγησης διδάκτορας διαβάζεται από έναν από τους καθομολογούντες.  Κατά την 
ανάγνωση του όρκου οι απόφοιτοι σηκώνονται όρθιοι και εφόσον το επιθυμούν κρατούν υψωμένο το δεξί τους 
χέρι. Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής 
και της συνειδήσεώς των. 

Τέλος ακολουθούν οι διαδικασίες 6,7 που περιγράφονται στις τελετές αποφοίτησης των προπτυχιακών αποφοίτων. 
Η απονομή των διδακτορικών διπλωμάτων γίνεται με αλφαβητική σειρά. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

- Οι  Γραμματείες  των  Τμημάτων  μεριμνούν  για  την  ομαλή  και  κυρίως  ασφαλή  διεξαγωγή  των  τελετών 
αποφοίτησης και προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουν απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση (κατόπιν 
των σχετικών εγκρίσεων, εφόσον απαιτούνται).  

- Προτείνεται να οριστεί ένας /μία υπεύθυνος-η υπάλληλος, για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής, ο οποίος/α θα 
έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των θεμάτων της διοργάνωσης, όπως: έναρξη- παρουσίαση τελετής, ανάγνωση 
ονομάτων,  καλωσόρισμα, τήρηση ροής του προγράμματος, λήξης αυτής κλπ. 

- Επιπρόσθετα οι Γραμματείες μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή εγγράφου για θέματα που άπτονται της 
καθαριότητας των χώρων διεξαγωγής των τελετών, της λειτουργίας του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού 
των αιθουσών, της ενημέρωσης των φυλάκων, της ύπαρξης υγειονομικού υλικού (πχ. αντισηπτικά χεριών, 
μάσκες) κλπ. Ενδεικτικά επισυνάπτεται έγγραφο υπόδειγμα. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται: Βίντεο Πανεπιστημίου Πατρών- Βίντεο δικτύου αποφοίτων – Banner 
αποφοίτων (για προβολή κατά τη διάρκεια της τελετής):  https://we.tl/t-sYca0RZ7va  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                          

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

Κοινοποίηση:  
- Γραμματεία  Πρυτανείας 
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