ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η τελετή αποφοίτησης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή
τους στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου
2021 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 10:00. Η τελετή θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο ΦΕΚ 4406/24-09-21 σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ και την αποφυγή
διάδοσης της COVID-19.
Λόγω της συνθήκης της πανδημίας θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των ΑΕΙ και για την αποφυγή
διάδοσης της COVID-19, ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η τελετή. Τα μέτρα
είναι υποχρεωτικά για όλα τα άτομα που δικαιούνται να παρευρεθούν στην τελετή.
- Η είσοδος στην Αίθουσα Τελετών δεν θα επιτρέπεται στους συνοδούς των
πτυχιούχων.
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
Η ορθή χρήση μάσκας (κατά προτίμηση FFP2/KN95) είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο
και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εσωτερικό χώρο, καθώς και στον εξωτερικό
χώρο της εισόδου.
- Η φωτογράφηση μέσα στην αίθουσα απαγορεύεται.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Η είσοδος και η έξοδος στην Αίθουσα Τελετών θα γίνεται αποκλειστικά από την κεντρική
είσοδο του κτιρίου επί της Εγνατίας Οδού. Κατά την είσοδο θα διενεργείται έλεγχος σε
όλα τα άτομα που εισέρχονται στο κτίριο.
Για την αποφυγή συνωστισμού και πιθανής ταλαιπωρίας στην είσοδο, παρακαλείσθε να
προσέλθετε στις 8:45 ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Κατά την αναμονή στην
είσοδο, όπως και κατά την έξοδο, πρέπει να τηρείτε την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας
(1,5 μέτρο).

Για την είσοδο θα απαιτείται η επίδειξη ενός από τα παρακάτω έγγραφα:
- πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή
- πιστοποιητικό νόσησης ή
- βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου μοριακού τεστ (PCR), που
έχει διενεργηθεί σε διάστημα 48 ωρών ή
- βεβαίωση αρνητικής εξέτασης rapid test, που έχει διενεργηθεί σε διάστημα 48 ωρών
ΚΑΙ επιπλέον, η επίδειξη ενός προσωπικού εγγράφου για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας:
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΛΕΤΗΣ
Κατά την διάρκεια της τελετής οι απόφοιτοι θα είναι καθήμενοι θέση παρά θέση και σειρά
παρά σειρά στην Αίθουσα Τελετών. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ορθίων. Η αίθουσα έχει
επαρκή χωρητικότητα και πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις (1,5 μ.).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Για τους υποψήφιους πτυχιούχους που θα συμμετέχουν στη διαδικτυακή ορκωμοσία, θα
αποσταλούν οδηγίες καθώς και ο σύνδεσμός του zoom στο email του ιδρυματικού τους
λογαριασμού.

