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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά
ορκωμοσίας μέχρι και τις 22/03/2022 ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει με φυσική παρουσία στο Μεγάλο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, σύμφωνα με
τις οδηγίες της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 12 της
119847/ΓΔ6/23.9.2021 (ΦΕΚ 4406/Β’/24-9-2021) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την ορκωμοσία είναι η ακόλουθη:
Προσέλευση και είσοδος στην αίθουσα κατόπιν επίδειξης και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας:
✓ είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
✓ είτε πιστοποιητικού νόσησης
✓ είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 έως 72 ώρες ή
αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως 48 ώρες
πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής
✓ Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας 4 έως 11 ετών, κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως 24 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.
✓ Επισκέπτες που ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ΔΕΝ θα εισέλθουν στην αίθουσα
✓ Η χρήση 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
✓ Θα επιτραπούν μέγιστο 2 συνοδοί για κάθε τελειόφοιτο
✓ Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί δίχως τήβεννο και χειραψίες για λόγους προστασίας.
Οι τελειόφοιτοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο Μεγάλο-Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας
40 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τελετής, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία, η παράδοση της
ακαδημαϊκής ταυτότητας, η παραλαβή των σχετικών με την ορκωμοσία εγγράφων και η υπογραφή των βιβλίων.
•
•

Η Ορκωμοσία θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από τα θεσμικά όργανα του Ιδρύματος.
Στη συνέχεια ο/η απόφοιτος/η 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 θα διαβάσει διαδοχικά τα ονόματα των αποφοίτων.
• Ολοκλήρωση της ορκωμοσίας.
ΟΡΚΟΣ: «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»

