ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ε.Κ.Π.Α.
Σε συνέχεια των οδηγιών που εστάλησαν για τις δια ζώσης ορκωμοσίες πτυχιούχων του Ιδρύματός
μας και κατόπιν ερωτημάτων από τις Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων, αναφορικά με τη
διαμόρφωση των κλιμακίων ορκωμοσίας πτυχιούχων, σας υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός των
ορκιζομένων ανά κλιμάκιο δεν δύναται να ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα και των επισκεπτών τα
δύο (2) άτομα ανά ορκιζόμενο [σύνολο παρευρισκομένων ανά κλιμάκιο, εκατόν πεντήντα (150)
άτομα (ορκιζόμενοι και συνοδοί) ].
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορκωμοσία και
ονομαστικά τον συνολικό αριθμό ορκιζομένων και επισκεπτών (στην υπηρεσία μας δηλώνετε
μόνο τον συνολικό αριθμό ατόμων), ο οποίος δεν δύναται να ξεπερνά τα (150) άτομα, εκτός των
περιπτώσεων που ξεπερνάτε οριακά τον συνολικό αριθμό του κλιμακίου της ορκωμοσίας
[αυστηρά + 3 επιπλέον ορκιζόμενοι (σύνολο +/- 15 άτομα με συνοδούς)].
Στην περίπτωση όμως που κάποιος ορκιζόμενος δηλώσει ένα (1) ή και κανένα συνοδό, μπορείτε να
προσθέσετε στο ίδιο κλιμάκιο ορκιζόμενους, αρκεί να μην ξεπερνάτε συνολικά τα 150 άτομα (+/- 15
ορκιζόμενοι με συνοδούς). Κατά τα άλλα, τα κλιμάκια θα μοιράζονται ισομερώς.
Οι ορκιζόμενοι και οι συνοδοί τους θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο Κεντρικό κτήριο του
Πανεπιστημίου, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην περίπτωση που κάποιος εκ των
ορκιζομένων συνοδεύεται από επισκέπτη πέραν του οριζόμενου αριθμού επισκεπτών.
Ως εκ τούτου, απαραιτήτως, δύο (2) υπάλληλοι της Γραμματείας ελέγχουν την ονομαστική λίστα
ορκιζομένων και επισκεπτών στην κεντρική πύλη εισόδου για το εκάστοτε κλιμάκιο ορκωμοσίας
πτυχιούχων του Τμήματός τους και κατόπιν με τη συνδρομή των θυρωρών ελέγχονται και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά τους (εμβολιασμού ή νόσησης/PCR/RAPID-test).
Αναφορικά με το ζήτημα των ορκιζομένων που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στον χώρο τέλεσης
της ορκωμοσίας, για λόγους προστασίας της υγείας τους ή και για άλλο λόγο, θα ακολουθείται η
γνωστή διαδικασία της εξαίρεσης από την υποχρέωση καθομολόγησης, κατόπιν σχετικής
αίτησής τους, απόφαση Προέδρου Τμήματος και έγκριση εξαίρεσης καθομολόγησης, ενώ ο τίτλος
σπουδών θα τους αποδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή με ταχυμεταφορά και δική τους
δαπάνη.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, για το χρονικό διάστημα που υφίστανται οι ιδιαίτερες συνθήκες
υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω Covid-19, οι Γραμματείες δύνανται να διαθέτουν όλο το
διοικητικό προσωπικό για την ορθή διεξαγωγή της ορκωμοσίας του Τμήματός τους, αναρτώντας
σχετική ενημέρωση στις οικείες ιστοσελίδες ότι, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, δεν θα δέχονται
κοινό στη Γραμματεία ή μπορούν να λειτουργούν με ένα (1) άτομο, ως προσωπικό ασφαλείας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Άννα Κυπριάδου

