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Ρέθυμνο 6-3-2023 

Αρ. Γεν. Πρωτ. 4829/59 

Προς επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες  

των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 
 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Η προγραμματισμένη για τις 22-3-2023 τελετή απονομής πτυχίων θα διεξαχθεί ανά Τμήμα 
στο Αμφιθέατρο Δ3 της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  

Τμήμα Φιλολογίας, ώρα 9:30 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ώρα 11:30  
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ώρα 13:30 
 
Για τη διευκόλυνση, τόσο τη δική σας όσο και των προσκεκλημένων σας,  θα ακολουθηθεί η 
παρακάτω διαδικασία: 

1) Οι απόφοιτοι και οι προσκεκλημένοι αυτών θα προσέλθουν στην αίθουσα Δ3 ένα μισάωρο 
νωρίτερα από την ώρα που αναγράφεται στην πρόσκληση τελετής απονομής πτυχίων. 

2) Οι απόφοιτοι θα καθίσουν στις πρώτες θέσεις της αίθουσας Δ3 αριστερά. 

3) Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του εκπροσώπου των Πρυτανικών Αρχών και της Κοσμήτορος. 

4) Στη συνέχεια θα κληθεί ο/η αριστεύσας/σασα του κάθε Τμήματος να εκφωνήσει τον όρκο.  

5) Μετά το πέρας των προγραμματισμένων χαιρετισμών και της εκφώνησης του όρκου, θα 
ανέβει στη σκηνή ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος και η Γραμματέας, που θα εκφωνεί το 
όνομα του φοιτητή ή της φοιτήτριας με αλφαβητική σειρά, και ο/η τελευταίος/τελευταία θα 
σηκώνεται από τη θέση του/της για να ανέβει στη σκηνή και να παραλάβει το πτυχίο του/της. 

6) Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλην τη διάρκεια της τελετής. Είναι επίσης 
απαραίτητη η τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας κατά της Covid-19 από 
όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται από τους κανονισμούς και το ειδικό πρωτόκολλο 
της Επιτροπής Covid-19 του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.  

Σας συγχαίρω για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας και προσδοκώ με ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
να σας συγχαρώ και από κοντά  κατά την τελετή αποφοίτησης.  

 

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 

 

 

Καθηγήτρια  Σταυρούλα Τσινόρεμα  


