ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2021
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα
δικαιολογητικά ορκωμοσίας μέχρι και τις 31/12/2020 ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει
διαδικτυακά την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 για την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την διαδικτυακή ορκωμοσία είναι η ακόλουθη:
 Από τη Γραμματεία του Τμήματος θα αποστείλει ηλεκτρονικά την Παρασκευή 22/01/2021
ξεχωριστά (με ξεχωριστό e-mail) στον καθένα από τους αποφοίτους που θα λάβει μέρος στην
ορκωμοσία του Τμήματος τo πρωτόκολλο καθομολόγησης. Τα πρωτόκολλα καθομολόγησης θα
πρέπει να υπογραφούν και να επιστραφούν από τους αποφοίτους στη Γραμματεία του Τμήματος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chem.ihu.gr το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 26/01/2021.
 Μαζί με τα πρωτόκολλα παρακαλούμε τους αποφοίτους να στείλουν συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (καταγράφοντας την πλήρη διεύθυνση στην
οποία θα τους αποσταλούν τα έγγραφα της ορκωμοσίας που θα περιλαμβάνει: ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό & κινητό τηλέφωνο). Το e-mail
αποστολής θα έχει ΘΕΜΑ: «Πρωτόκολλο Καθομολόγησης και Διεύθυνση Αποστολής Εγγράφων
Ορκωμοσίας».
 Την ημέρα της ορκωμοσίας (29/01/2021) οι απόφοιτοι πρέπει να συνδεθούν στον σύνδεσμο
https://zoom.us/j/93200670862. Πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες
σύνδεσής σας (κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία και σταθερό δίκτυο). Η πλατφόρμα θα ανοίξει μία ώρα
νωρίτερα (στις 11.00). Η διαδικασία της ορκωμοσίας θα βιντεοσκοπηθεί από το Ίδρυμα για την
εξασφάλιση της διαδικασίας και για αναμνηστικούς λόγους.
 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.
 Στη συνέχεια τα έγγραφα της ορκωμοσίας θα υπογραφούν και μόλις ετοιμαστούν θα αποσταλούν
στους αποφοίτους με courier (χρέωση παραλήπτη).
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»

