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Την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα 
πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων του 
Τμήματός μας στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής . 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην δια ζώσης ορκωμοσία έχουν όλοι όσοι 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική Ιουνίου 2022 και 
όλοι όσοι δεν έλαβαν μέρος σε προηγούμενες ορκωμοσίες (δια 
ζωσης ή εξ αποστάσεως) 

Οι απόφοιτοι που πρόκειται να ορκιστούν θα πρέπει να 
προσέλθουν αρχικά  στην «αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» (στον 
1ος όροφο του κτιρίου του Τμήματος) για να υπογράψουν τα 
πρωτόκολλα ορκωμοσίας στις 10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. 
Στην υπογραφή του πρωτόκολλου ορκωμοσίας  θα επιτρέπεται να 
εισέλθουν στην αίθουσα ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι πτυχιούχοι. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
Οι τελετές αποφοίτησης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
των αριθ. 119847/ΓΔ6/2021 (ΦΕΚ Β΄4406) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 
72486/2021 (Φ.Ε.Κ. 5401/ Β΄) Κ.Υ.Α. και ειδικότερα:  
α) 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.  
β)  Κάθε απόφοιτος έχει δικαίωμα να συνοδεύεται αυστηρά από 2 
προσκεκλημένους.  
δ) Στο αμφιθέατρο τελετών θα υπάρχουν μόνο καθήμενοι, οι 
οποίοι θα καταλάβουν τις θέσεις που θα υποδειχθούν από το 



προσωπικό. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των παρισταμένων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της τελετής. 
 ε) Ο χώρος του αμφιθεάτρου θα έχει συνεχή φυσικό αερισμό και 
δεν θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης.  
στ) Οι τελετές θα έχουν περιορισμένη επαγγελματική 
φωτογραφική κάλυψη. Αν κάποιος από τους παρισταμένους 
επιθυμεί να αποτυπώσει φωτογραφικό στιγμιότυπο θα το κάνει 
χωρίς να σηκωθεί ή να μετακινηθεί.  
η) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντικειμένων που προκαλούν 
υλική ή ηχητική ρύπανση. 
 
Κατάλογος με τους αριθμούς μητρώου που θα λάβουν μέρος στην 
ορκωμοσία θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες. 
Οι φοιτητές που δεν θα  παραβρεθούν θα πρέπει να ενημερώσουν 
έγκαιρα την Γραμματεία στο  secr@he.duth.gr. 
Όσοι δεν λάβουν μέρος στις 07/10/2022 θα έχουν το δικαίωμα να 
ορκισθούν στην επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία. 

 
Από τη Γραμματεία 
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