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Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα 
δικαιολογητικά ορκωμοσίας μέχρι και τις 15/11/2021 ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει την 
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00. 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την  ορκωμοσία είναι η ακόλουθη: 
 Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στον μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου πίσω από το 

κτήριο της φοιτητικής εστίας Φ3. 
 Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών οι προς ορκωμοσία φοιτητές θα μπορούν να 

συνοδεύονται στην εκδήλωση με έως 2 άτομα. Η ώρα προσέλευσης θα είναι μιάμιση ώρα νωρίτερα 
από την έναρξη τελετής.   

 Οι συνοδευόμενοι και οι συνοδοί θα προσέλθουν στο χώρο Ορκωμοσίας με προστατευτική 
χειρουργική μάσκα στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται του αμφιθεάτρου, με επίδειξη είτε 
πιστοποιητικού εμβολιασμού [δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή τη 
μοναδική δόση], είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για 
κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε πιστοποιητικού νόσησης που η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία έκδοση του, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της επιτροπής των λοιμωξιολόγων και θα κατευθύνονται στις θέσεις τους από το προσωπικό που 
θα βρίσκεται στον χώρο 

 Η Ορκωμοσία θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. 
Αθανάσιο Μητρόπουλο και τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιο Παπακώστα.  

 Στη συνέχεια ο απόφοιτος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα εκφωνήσει τον όρκο 
γραμμή – γραμμή και θα ακολουθούν οι υπόλοιποι απόφοιτοι (εκφωνώντας και αυτοί τον όρκο) με 
ανάταση του δεξιού χεριού τους.  

 Η Γραμματέας του Τμήματος, κα Κωνσταντίνα Μαραντίδου θα διαβάσει διαδοχικά τα ονόματα των 
αποφοίτων, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος θα απευθύνει προσωπικές ευχές στον κάθε ένα 
ξεχωριστά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς τηβέννους και χειραψίες. 

 Ολοκλήρωση της ορκωμοσίας. Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα σας 
υποδειχθεί από το προσωπικό που θα βρίσκεται στον χώρο της ορκωμοσίας. 

 Τα έγγραφα της ορκωμοσίας θα παραδοθούν στους ορκιζόμενους κατόπιν οδηγιών της 
γραμματείας μετά τη λήξη της τελετής.  

 
 Οι υποψήφιοι  πτυχιούχοι κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας θα εκφωνήσουν τον παρακάτω όρκο:  
 
 



«Τελειώνοντας τις σπουδές μου σ' αυτό το Ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να 
διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, ότι θα υπηρετώ και θα 
θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοικτό πνεύμα θα 
μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον 
πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον, ως υπεύθυνος 
πολίτης, για το καλό της Πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην Ελληνική Κοινωνία ότι θα υπηρετώ 
ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την Εθνική Ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους και ότι θα 
αγωνισθώ με αφοσίωση για τη διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των 
εθίμων του Έθνους μας» 
 
 
 
 
Σημείωση: Η προγραμματισμένη ορκωμοσία θα διεξαχθεί με κάθε επιφύλαξη βάσει των 
επιδημιολογικών συνθηκών που θα επικρατήσουν τις προσεχείς εβδομάδες. Για οποιαδήποτε αλλαγή 
που θα προκύψει θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 
 


