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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 
Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του 

Τμήματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων).  

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου και σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο ΦΕΚ 4406/24-09-21 σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ και την αποφυγή 

διάδοσης της COVID-19.  

Για την αποφυγή συνωστισμού θα πραγματοποιηθούν τρεις διαδοχικές τελετές ορκωμοσίας 

ως εξής: 

1. Απόφοιτοι Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των οποίων το επώνυμο 

αρχίζει από Α έως Λ: 

Ώρα προσέλευσης αποφοίτων: 12:15 

Ώρα προσέλευσης συνοδών: 12:30 

Ώρα τελετής: 13:00 

2. Απόφοιτοι Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των οποίων το επώνυμο 

αρχίζει από Μ έως Χ: 

Ώρα προσέλευσης αποφοίτων: 13:15 

Ώρα προσέλευσης συνοδών: 13:30 

Ώρα τελετής: 14:00 

3. Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Διδάκτορες: 

Ώρα προσέλευσης αποφοίτων: 14:15 

Ώρα προσέλευσης συνοδών: 14:30 

Ώρα τελετής: 15:00 

 



 Οι απόφοιτοι δεν θα φορέσουν τηβέννους για λόγους υγειονομικής προστασίας. 

 Η είσοδος των συνοδών θα επιτρέπεται μόνο εφόσον οι απόφοιτοι έχουν δηλώσει το 

όνομά τους στη Γραμματεία. Για τον περιορισμό του συνωστισμού ο αριθμός συνοδών 

ανά απόφοιτο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα δύο (2) άτομα.  

 Οι πτυχιούχοι και οι συνοδοί θα εισέρχονται στον χώρο με την επίδειξη:  

 πιστοποιητικού εμβολιασμού έχοντας ολοκληρώσει προ 14 τουλάχιστον 

ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 ή 

 πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή 

 βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή 

PCR), έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στο Τμήμα και 

 εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), 

προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος. 

 Μετά την είσοδό αποφοίτων και συνοδών στο χώρο της τελετής και καθ΄ όλη τη 

διάρκεια αυτής, όλοι κάθονται στις θέσεις τους και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση στο 

χώρο.  

 Η συνεχής χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους 

του Τμήματος. 

 Μετά το πέρας της τελετής οι συμμετέχοντες θα αποχωρήσουν από διαφορετική 

έξοδο σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού. 

 

 

                              Κόρινθος, 15 Δεκεμβρίου 2021  

                                 Από τη Γραμματεία 

 

 

 


