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*Κατ’ εξαίρεση, οι έγγαμοι ορκιζόμενοι φοιτητές,  επιτρέπεται να προσκαλούν τα μέλη της δικής τους οικογένειας 
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Γραμματεία του Τμήματός τους. 
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ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 
 
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα 
συμμετέχουν στη δια ζώσης τελετή ορκωμοσίας, την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00, στο 
Αμφιθέατρο «Κ. Καραθεοδωρή» του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
ότι τηρουμένων των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, οι ορκιζόμενοι θα συνοδεύονται έως 
και με δύο συγγενικά/φιλικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία.* 
 
Οι ορκιζόμενοι θα παραλάβουν τις καθομολογήσεις (όρκο) και το πρόγραμμα της τελετής από τη 
Γραμματεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία απεστάλη η υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 
τους. 
Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να  βρίσκονται στον χώρο οπωσδήποτε 40 λεπτά νωρίτερα από την 
έναρξη της τελετής, επιδεικνύοντας άπαντες, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό 
νόσησης, είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-
19, είτε αρνητική εξέταση rapid-test, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα ή 
διαβατήριο. 
 
Ο Διδάκτορας με ακαδημαϊκή ταυτότητα 264648507088 κατόπιν κλήρωσης θα εκφωνήσει τον όρκο 
των διδακτόρων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Α.Μ 111807, 131903, 121808, 121903, 41813, 61905, 
101905, 81711 θα παραλάβουν ηλεκτρονικά και το κείμενο του όρκου που θα προσφωνήσουν ως 
αριστεύσαντες των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. 
Υπενθυμίζουμε ότι για την απόκτηση του τίτλου, η συμμετοχή στην αναγόρευση - ορκωμοσία είναι 
υποχρεωτική.  
Διδάκτορες αναγορεύονται οι υποψήφιοι με ακαδημαϊκή ταυτότητα 244648507088, 255570350495, 
254511174559 (ακυρώνεται στην αποφοίτηση) και ένας Διδάκτορας με Α.Δ.Τ 6…87. 
 
Ακολουθούν οι τριάντα (30) Αριθμοί Μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν 
επίσης στην ορκωμοσία: 

1 41804  16 121803 
2 41812  17 121808 
3 41813  18 121809 
4 41910  19 121903 
5 61901  20 121904 
6 61903  21 131902 
7 61905  22 131903 
8 61915  23 131904 
9 71720  24 131905 
10 71813  25 131908 
11 81711  26 131909 
12 101805  27 131910 
13 101905  28 131914 
14 111807  29 248812 
15 111903  30 251618 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

*Κατ’ εξαίρεση, οι έγγαμοι ορκιζόμενοι φοιτητές,  επιτρέπεται να προσκαλούν τα μέλη της δικής τους οικογένειας 
(σύζυγος και τέκνα), ακόμη κι αν αυτά είναι περισσότερα από δύο (2), αναφέροντας τα ονόματα αυτών στη 
Γραμματεία του Τμήματός τους. 
 

Για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής, λόγω των ειδικών συνθηκών, παρακαλείστε να ενημερωθείτε 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δια ζώσης τελετών ορκωμοσίας των πτυχιούχων από τις 
επισυναπτόμενες οδηγίες. 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!! 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 


