
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
 

Η ορκωμοσία των διπλωματούχων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/04/2022 με 

φυσική παρουσία στο  Αμφιθέατρο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στην Πανεπιστημιούπολη 

Κιμμερίων, με όλα τα μέτρα προστασίας κατά του COVID–19 που ορίζει η κοινή Υ.Α 

119847/ΓΔ6/23.9.2021 η οποία μνημονεύεται στον αριθμό Φ.Ε.Κ 5138/5-11-2021 τ.Β’ 

Οι αποφοιτούντες  θα χωριστούν σε δύο ομάδες με μισή ώρα κενό. Θα διεξαχθούν δύο 

ξεχωριστές τελετές (μια για κάθε ομάδα). 

Η πρώτη ομάδα αποφοιτούντων θα ορκιστεί στην τελετή που θα διεξαχθεί από τις 

11:00 έως 12:00 π.μ. Στην ορκωμοσία αυτή θα συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν τα 

παρακάτω Α.Ε.Μ.  

601845, 601474, 601878, 601796, 602046, 601675, 601705, 601743, 601770, 601757, 

601611, 601839, 601626, 601827, 601855, 601814, 602023, 601727, 601881, 601840, 

601754, 601803, 601832, 601557, 601554, 601761, 602024, 601689, 60103, 601658, 

601990, 601910, 601729. 

Η δεύτερη ομάδα αποφοιτούντων θα ορκιστεί στην τελετή που θα διεξαχθεί στις 

12:30 π.μ. Στην ορκωμοσία αυτή θα συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν τα παρακάτω 

Α.Ε.Μ.  

602003, 601665, 601895, 601888, 601493, 601858, 601890, 601767, 601748, 601556, 

601472, 601628, 601622, 601548, 601806, 601764, 601701, 601577,  601739, 601867, 

601756, 601567, 601787, 601825, 601288, 601699, 601203, 601662, 601672, 601543, 

601538, 601723. 

Λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας, με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων 

στην τελετή θα παρευρεθούν ΜΟΝΟ οι ορκιζόμενοι συνοδευόμενοι το πολύ από 2 

άτομα. 

Στην είσοδο του κτιρίου θα γίνεται έλεγχος. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο με                          

1) Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή  Νόσησης,  

2) Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (PCR ή  RAPID TEST) 

48 ωρών καθώς και ταυτότητα για  όλους. 

– Λόγω του covid θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός τόσο στη διάρκεια του 

ελέγχου όσο και μέσα στο Αμφιθέατρο. Θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη 

απόσταση μεταξύ των ελεγχόμενων και μεταξύ των καθήμενων.  Θα πρέπει να 

αφήνεται μια θέση κενή ανάμεσα στους μετέχοντες. 

– Προς αποφυγή συνωστισμού στον έλεγχο παρακαλείσθε να προσέλθετε 1 ώρα  πριν 

την έναρξη κάθε τελετής. 

– Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι 

υποχρεωτική σε όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο 



κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής 

της τελετής. 

– Δεν θα κατέβουν οι μάσκες μέσα στο αμφιθέατρο σε καμία περίπτωση ακόμα 

και στη λήψη των φωτογραφιών. Αν συμβεί κάτι ανάλογο, θα διακοπεί η 

διαδικασία. 

– Φωτογραφίες χωρίς μάσκα μπορείτε να βγείτε  μόνο εκτός του κτιρίου. 

– Οι αποφοιτούντες θα ακούν το όνομά τους (όταν θα τους καλέσουμε να υπογράψουν) 

και θα κατέρχονται στο διάδρομο μπροστά από τη σκηνή, όπου θα είναι τοποθετημένες 

οι καταστάσεις για υπογραφή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κάθε ένας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ 

ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟ!! 

Μετά την λήξη της κάθε τελετής ορκωμοσίας όλοι θα εξέρχονται στον προαύλιο χώρο 

για να αεριστεί η αίθουσα. 

  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 


