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Η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ενημερώνει τους αποφοίτους της, οι οποίοι κατέθεσαν τα 
δικαιολογητικά ορκωμοσίας μέχρι και τις 27/10/2022 ότι η ορκωμοσία του Τμήματος θα γίνει με φυσική 
παρουσία στο Μεγάλο - Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 10.00, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 
5563/Β/27-10-2022) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας 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. 

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» 


