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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 
 

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί η τελετή αποφοίτησης  του Τμήματος Γεωλογίας θα διεξαχθεί  

διά ζώσης την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, ώρα 08.00-10.00 π.μ στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. 

 

Η τελετή θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 4406/24-9-2021 σχετικά με τη 

λειτουργία των ΑΕΙ και την αποφυγή διάδοσης της COVID-19. 

Η είσοδος και η έξοδος θα γίνεται από την κεντρική είσοδο της Αίθουσας Τελετών επί της Εγνατίας 

Οδού. 

 

Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου (PCR ή Rapid), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα 

έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας. 

 

Κάθε απόφοιτος στην Τελετή Ορκωμοσίας μπορεί να συνοδεύεται από τέσσερα (4) το πολύ άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων), τα οποία θα πρέπει να δηλώνουν κατά την είσοδό τους 

στην Αίθουσα Τελετών το όνομα του απόφοιτου που συνοδεύουν, ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να παραμείνουν 

καθιστοί και να αφήνουν ένα κενό κάθισμα μεταξύ τους, εκτός αν πρόκειται για τα μέλη της 

οικογένειας ενός αποφοίτου.  

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευρισκόμενους, σε όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής της τελετής. 

Η φωτογράφιση χωρίς μάσκα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξωτερικό χώρο. 

http://www.auth.gr/
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Οι απόφοιτοι/ες θα κάθονται στις δύο πρώτες σειρές στα καθίσματα του κοινού κατά αλφαβητική 

σειρά. 

Όσοι απόφοιτοι/ες δεν παρευρεθούν στην ορκωμοσία, θα λάβουν βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών 

και θα ορκισθούν σε επόμενη τελετή αποφοίτησης. Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει λήψη 

πτυχίου χωρίς συμμετοχή σε τελετή αποφοίτησης. 

 

Με βάση τα παραπάνω, όσοι έχετε υποβάλλει αίτηση-δήλωση ορκωμοσίας, παρακαλούμε, μέχρι την 

Πέμπτη 11/11/2021, να δηλώσετε στη Γραμματεία με e-mail στο info@geo.auth.gr: 

α. την πρόθεσή σας να παραβρεθείτε στην Τελετή Αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, 

β.  την επιλογή σας για θρησκευτικό όρκο ή πολιτική διαβεβαίωση, και 

γ. τον αριθμό και τα ονόματα των ατόμων που θα σας συνοδεύσουν. 

 

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών 

στο https://qa.auth.gr/student  από τις 8/11/2021 και μέχρι τις 12/11/2021. 

 

         Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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