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  Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των φοιτητών του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους την περίοδο 

ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  17-10 -2018 στο κεντρικό κτίριο 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 και ώρα 14.00μ.μ. 

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας, η προθεσμία για την κατάθεσή της είναι μέχρι 

την Τετάρτη 03-10-2018. 

Την Παρασκευή  12-10-2018 ώρα: 11.00-14.00 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε 

στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να παραλάβετε την Καθομολόγησή σας. 

 

Ορκιζόμενοι: 

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι και μόνον αυτοί, καλούνται να 

προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής  μια ώρα πριν από την έναρξη της 

τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Ακολουθούν τον υπάλληλο της Γραμματείας, 

κατά την παράδοση της τηβέννου και του επιτηβεννίου. 

Επισημαίνεται ότι, κάθε ορκιζόμενος μπορεί να προσκαλέσει στην τελετή ορκωμοσίας 

το ανώτερο τέσσερα (4) άτομα.  

Το πρόγραμμα ορκωμοσιών, καθώς και ανακοινώσεις σχετικές με τις τελετές 

ορκωμοσίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ακόλουθη 

διαδικτυακή διαδρομή: http//www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-
ekdhloseis/anakoinoseis/teletes-orkwmosias-ptyxioyxwn.html  
 

 

Καλεσμένοι: 



Οι καλεσμένοι εισέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής 15 λεπτά  από την έναρξη 

της τελετής. 

Λόγω σεβασμού του ιστορικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και της τελετής 

ορκωμοσίας, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός της 

Αίθουσας Τελετών, καθώς και η ρίψη κομφετί και η χρήση κόρνας, καραμούζας κ.ά. 

τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του κτηρίου.  

Φωτογράφηση τελετής: 

Στο χώρο διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά 

και μόνον σε διαπιστευμένους επαγγελματίες φωτογράφους (φέρουν κάρτα 

διαπίστευσης) στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια φωτογράφισης από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

(βλ. πίνακα φωτογράφων http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-
ekdhloseis/anakoinoseis/teletes-orkwmosias-ptyxioyxwn.html). 
Η φωτογράφηση είναι προαιρετική. 

Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος. 

Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στις φωτογραφίες των 

τελετών ορκωμοσίας στις επαγγελματικές ιστοσελίδες των διαπιστευμένων 

φωτογραφείων, επιτρέπεται αποκλειστικά με κωδικό χρήστη, ο οποίος θα χορηγείται 

μόνο στους ορκιζόμενους από το φωτογραφείο, κατά την τελετή ορκωμοσίας. 

Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες: 

13x18 x 2 φωτογραφίες = 6 € 

15x21 x 2 φωτογραφίες = 8 € 

20x30 x 2 φωτογραφίες = 10 € 
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