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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α  
Η ορκωμοσία για τους τελειόφοιτους της περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί 

 

την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, ώρα 08:30 

στον αύλιο χώρο μπροστά από το Κτίριο Βασικών Επιστημών 
 

   Στην τελετή θα παρευρεθούν ΜΟΝΟ οι ορκιζόμενοι. Η τελετή θα γίνει σε έξι (6) ομάδες φοιτητών (45 ή 46 

ατόμων), τρεις (3) το πρωί και τρεις (3) το μεσημέρι για την αποφυγή συνωστισμού σύμφωνα, με το παρακάτω 

πίνακα (αναλυτικά τα ονόματα υπάρχουν στο 2ο αρχείο της ανακοίνωσης): 

 

Ώρα Από Μέχρι 

08:30 AL-NAJDAWI WESAM Γρηγορίου Ιουλία 

09:00 Γυρίκη Δέσποινα Καραδέδου Ισουά Λήδα 

09:30 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Μαρακάκη Φωτεινή 

10:00 - 13:30  κενό 

13:30 Μελισσοπούλου Ευαγγελία Πατσαλή Μικαέλλα 

14:00 Πάτσιου Βασιλική Τίρτα Μαρία 

14:30 Τοπαλίδου Ξανθίππη ΨΩΧΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 

   Οι φοιτητές θα προσέρχονται δέκα (10) λεπτά πριν την ώρα που προβλέπεται να γίνει η ορκωμοσία τους. 

Στους χώρους ευθύνης του Τμήματος δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν άλλο, ενώ παραβίαση αυτού του 

όρου θα συνεπάγεται την διακοπή της τελετής. Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να φοράνε μάσκα και γάντια, θα 

προσέρχονται στο χώρο από την ανηφόρα μπροστά από το αμφιθέατρο Ανατομίας στέκονται σε 

προκαθορισμένες θέσεις. Στη συνέχεια θα γίνει η τελετή και αποχώρηση θα γίνει από στα σκαλιά προς το 

κυλικείο του Τμήματος. Μετά την αποχώρηση της πρώτης ομάδας τελειόφοιτων θα προσέρχονται οι φοιτητές 

της δεύτερης κ.ο.κ. Τέλος, στο πλατύσκαλο ανάμεσα στα κτίρια Βασικών Επιστημών, Ιατροδικαστικής και 

Διοίκησης του Τμήματος θα γίνει η υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας, όπου ο κάθε τελειόφοιτος θα 

προσέρχεται με το δικό του στυλό, με μελάνη χρώματος μπλε. Σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων στη 

χώρα και ύπαρξης νέου απαγορευτικού η τελετή θα αναβληθεί επ’ αόριστο. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.



 


