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ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
Κατόπιν της εγκυκλίου του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Δ. Καραδήμα, που σας αποστείλαμε για
τον τρόπο διεξαγωγής των δια ζώσης τελετών Ορκωμοσίας των Πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α, και σε
συνέχεια αυτής, σας γνωρίζουμε ότι, λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς του SARS Covid19, διαφοροποιείται η προσέλευση και η αποχώρηση των πτυχιούχων και των επισκεπτών
από το Κεντρικό Κτήριο του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και η διαδικασία φωτογράφισης.
Λόγω του γεγονότος ότι παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες, στις πρώτες δια ζώσης ορκωμοσίες στη
Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, θεωρείται προαπαιτούμενη συνθήκη η τήρηση όλων των
προϋποθέσεων και οδηγιών που σας έχουν ήδη αποσταλεί, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα και τις
ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:
Η προσέλευση των πτυχιούχων και των επισκεπτών (όχι περισσότεροι από 2 επισκέπτες) στον
χώρο του Κεντρικού Κτηρίου ελέγχεται απαραιτήτως από δύο (2) υπάλληλους της
Γραμματείας, οι οποίοι έχουν τον ονομαστικό κατάλογο των πτυχιούχων και των επισκεπτών,
ενώ οι θυρωροί ελέγχουν στη συνέχεια τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή
νόσησης/PCR/RAPID-test. Κατ’ εξαίρεση, οι έγγαμοι ορκιζόμενοι φοιτητές, επιτρέπεται να
προσκαλούν τα μέλη της δικής τους οικογένειας (σύζυγος και τέκνα), ακόμη κι αν αυτά είναι
περισσότερα από δύο (2), αναφέροντας τα ονόματα αυτών στη Γραμματεία του Τμήματός τους.
Η είσοδος των ανωτέρω θα πραγματοποιείται από τον παράπλευρο δρόμο, επί της οδού Ρήγα
Φεραίου (στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση).
Η αποχώρηση των πτυχιούχων και των επισκεπτών, μετά το πέρας της φωτογράφισης εντός της
Μεγάλης Αίθουσας Τελετών, πραγματοποιείται με μέριμνα των υπαλλήλων της Γραμματείας του
Τμήματος, από την κεντρική θύρα επί της οδού Πανεπιστημίου.
Οι πτυχιούχοι και οι επισκέπτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν στον εξωτερικό χώρο των
Προπυλαίων για 15 λεπτά, μετά το πέρας της τελετής ορκωμοσίας.
Επισημαίνεται ότι, η φωτογράφιση πτυχιούχων και επισκεπτών εντός της Μεγάλης Αίθουσας
Τελετών γίνεται, αποκλειστικά και μόνο, φορώντας την προστατευτική μάσκα.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για όλα τα κλιμάκια ορκωμοσίας πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α.

