
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  Ρέθυμνο,  14 Μαρτίου 2022 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
 

Ανακοινώνεται ότι η επόμενη τελετή ορκωμοσίας και απονομής Πτυχίων Ψυχολογίας του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί 

 
την Πέμπτη 31/03/2022, στο αμφιθέατρο Δ3 της 

Πανεπιστημιούπολης Γάλλου στο Ρέθυμνο, ώρα 11:30 π.μ. 
 
Ώρα προσέλευσης των ενδιαφερόμενων: 11:15 π.μ. 
 
 
Πτυχίο Ψυχολογίας λαμβάνουν οι υποψήφιοι/ες πτυχιούχοι με τους κάτωθι Α.Μ.: 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Οι παραπάνω καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας την Τετάρτη 

30/03/2022 (10:00-13:30) ή την Πέμπτη 31/03/2022 (ώρες 09:30-10:30)  προκειμένου να υπογράψουν τα 
σχετικά με την αποφοίτησή τους έγγραφα και να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 
Ενημερώνουμε τους υποψηφίους/ τις υποψήφιες πτυχιούχους ότι θα παραλάβουν ειδοποίηση στο 
ακαδημαϊκό τους e-mail για ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου για το σύνολο των σπουδών τους.  

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ διευκρινίσεις για την προσέλευση: 
- Στην τελετή επιτρέπεται να παρευρεθούν τρία (3) άτομα ανά υποψήφιο/α πτυχιούχο εντός 

του αμφιθεάτρου. 
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοικτούς χώρους σε 

περίπτωση συνωστισμού. 
- Για την είσοδο στο χώρο της τελετής απαιτείται:  

α) η δήλωση των στοιχείων (υποψηφίων πτυχιούχων και καλεσμένων τους) από την 
προηγούμενη ημέρα στο https://edupass.gov.gr/ 
β)   η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου 
γ)  η επίδειξη ισχύοντος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για την Covid-19 (η βεβαίωση για rapid test ισχύει για 48 
ώρες και η βεβαίωση για PCR test ισχύει για 72 ώρες). 

 
Παρακαλούμε θερμά να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω ώστε να μην παρακωλυθεί η 

διαδικασία της ορκωμοσίας  
      

Από τη Γραμματεία του  Τμήματος 
 
 
  
 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο, Τηλ.2831077579/77 

α.α. Α.Μ. α.α. Α.Μ. α.α. Α.Μ. α.α. Α.Μ. α.α. Α.Μ. 

1 3345 7 3924 13 4100 19 4218 25 4272 

2 3502 8 3935 14 4130 20 4234 26 4289 

3 3703 9 3937 15 4152 21 4255 27 4311 

4 3845 10 3950 16 4159 22 4259   

5 3894 11 3993 17 4193 23 4269   

6 3909 12 4014 18 4205 24 4270   

https://edupass.gov.gr/

