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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν 
στο Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την 
αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α΄/131/7.7.2022), κατά 
την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9η 

Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και 
Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές από το Σάββατο 5/11/2022 έως 

και την Τρίτη 15/11/2022. Οι φοιτητές/τριες προς ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν 
ή να στείλουν με e-mail, από το πανεπιστημιακό τους e-mail, στη γραμματεία (secr-
ha@upatras.gr) την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:  

➢ Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται)  

➢ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  

➢ Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη του Ν.1599/1986 ότι ο φοιτητής/τρια δεν έχει 
καμία εκκρεμότητα με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τη Φοιτητική Εστία του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

➢ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) (εάν έχει εκδοθεί). Στην περίπτωση που δεν έχει 
εκδοθεί Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του/της Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Στην 
περίπτωση που η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει απωλεσθεί, ο φοιτητής/τρια δηλώνει την 
απώλεια στην Αστυνομική Δ/νση της περιοχής του και προσκομίζει στη Γραμματεία 
μαζί με την αίτηση για ορκωμοσία και τη βεβαίωση απώλειας της Ακαδημαϊκής 
Ταυτότητας από την Αστυνομία.  
 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ.  
ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΜΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ 
ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 
Σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω κατάθεσης των 
δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(email). 
 
Επίσης, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι σχετικά με την διαδικασία: 

mailto:secr-ha@upatras.gr


- Πληροφορίες για πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών, μπορείτε να 
αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/prosvasi-
stin-panepistimioupoli-patras/ 

- Το κείμενο του όρκου των προπτυχιακών αποφοίτων, 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. 
- Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους 

όσο και για τις οικογένειές τους, θα πρέπει 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.), 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. Με τη συμμετοχή σας στις τελετές 
δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ήχου και 
συναινείτε σε αυτήν. Όποιος ή όποια δεν αποδέχεται την πιθανότητα να 
φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, παρακαλούμε να το δηλώσει στο 
(panen@upatras.gr), προκειμένου να κατευθυνθεί σε θέσεις εκτός εμβέλειας της 
φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και 
θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: 
https://www.upatras.gr/privacy-policy/ ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων (dpo@upatras.gr). 

- Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, 
απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της 
πανδημίας covid 19. 

- Θα πρέπει να γίνεται χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους 
διεξαγωγής των τελετών, όπου παρατηρείται συνωστισμός. 

- 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 
μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν 
στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των 
τελετών ορκωμοσίας. 

- Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα 
με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής 
των τελετών ορκωμοσίας.  

  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Σε συνέχεια της προσπάθειας του Ιδρύματος για την εγγραφή των αποφοίτων του στο 
Δίκτυο Αποφοίτων: https://alumni.upatras.gr/,  σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή μπορεί 
να γίνει ως εξής: 

• Είτε ο ίδιος ο απόφοιτος εγγράφεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://alumni.upatras.gr/register/ 
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• Είτε συμπληρώνει  τη συνημμένη αίτηση. Οι υπό ορκωμοσία φοιτητές συμπληρώνουν 
την αίτηση και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος. Η 
γραμματεία συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις αποστέλλει στο Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εγγραφής.  

Η εγγραφή στο Δίκτυο Αποφοίτων είναι προαιρετική. 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Επισημαίνεται ότι:  

- μετά από την επιτυχημένη εγγραφή των αιτούντων στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων, το 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων δεν  αποθηκεύει, χρησιμοποιεί 
και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στις αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
επισκεφθούν το σύνδεσμο: https://www.upnet.gr/symmorfosi-me-to-geniko-
kanonismo-prostasias-dedomenon/ 

- οι αιτούντες μπορούν να διαγραφούν από το δίκτυο αποφοίτων, οποιαδήποτε στιγμή το 
επιθυμούν, στέλνοντας email διαγραφής στο panen@upatras.gr.   
Οι παραπάνω πληροφορίες, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
αναγράφονται και στην επισυναπτόμενη αίτηση.  
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