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ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η διεξαγωγή των τελετών αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες
Αρχές και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα, ως ακολούθως:
 Η είσοδος διδακτικού και λοιπού προσωπικού, φοιτητών και
επισκεπτών
θα
πραγματοποιηθεί
κατόπιν
επίδειξης
είτε
πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή
rapid-test, που έχει διεξαχθεί έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα
έναρξης της τελετής και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου
ταυτοπροσωπίας.
Για το λόγο αυτό συνιστάται η προσέλευση των φοιτητών και των
συγγενών τους μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη της
τελετής.
Εντός της Ιονίου Ακαδημίας θα επιτραπεί η είσοδος μόνον ενός (1)
συγγενικού προσώπου ανά φοιτητή.
Τα στοιχεία του συγγενούς (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ) θα πρέπει να
έχουν κοινοποιηθεί στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή
έως τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της τελετής (δημιουργία
λίστας για την ταυτοπροσωπία κατά τον έλεγχο) .
Σε περίπτωση αλλοδαπού από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) τα ανωτέρω
πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στην Ιόνιο Ακαδημία σε άτομα που δεν
έχουν ταυτοποιηθεί.
 Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση
χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και
παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’
όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
 Η είσοδος στην Ιόνιο Ακαδημία θα γίνει σταδιακά με υποχρεωτικό
συντονισμό της ροής από το προσωπικό.

Στην είσοδο θα παρευρίσκεται μόνον το απαραίτητο προσωπικό για
τον έλεγχο των πιστοποιητικών, το προσωπικό φύλαξης και το
προσωπικό των Γραμματειών.
Αμέσως μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών από το αρμόδιο
προσωπικό στην είσοδο της Ιονίου Ακαδημίας, θα πραγματοποιηθεί
και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας των εισερχόμενων φοιτητών και του
μοναδικού συγγενικού προσώπου ανά φοιτητή που θα τον συνοδεύει,
από δύο (2) άτομα του προσωπικού της εκάστοτε Γραμματείας.
Μετά το πέρας της Τελετής η έξοδος θα γίνει σταδιακά ανά σειρά
καθημένων με υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από το προσωπικό.
 Λόγω των υγειονομικών μέτρων, σε αυτή την τελετή δεν θα γίνει
χρήση τηβέννων.
Οι φοιτητές θα παραμείνουν καθήμενοι στα καθίσματα της πλατείας
της Αίθουσας Τελετών σε συγκεκριμένες θέσεις που θα τους υποδείξει
το προσωπικό.
Μετά την είσοδο των Συγκλητικών στην Αίθουσα και τους
απαραίτητους χαιρετισμούς από τις Πρυτανικές αρχές και τον/την
Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος, θα ακολουθήσει η ορκωμοσία των
φοιτητών. Η Τελετάρχης θα ζητήσει από τους φοιτητές να εγερθούν,
για να αναγνώσουν τον όρκο από την θέση στην οποία κάθονται.
Θα ακολουθήσει η απονομή των πτυχίων (τραπέζι απονομής).
Η Τελετάρχης θα εκφωνεί τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών. Ο
φοιτητής θα σηκώνεται από το κάθισμά του, θα ανεβαίνει στη σκηνή,
θα παραλαμβάνει το πτυχίο του και θα επιστρέφει στο κάθισμά του.
 Σε περίπτωση που ο απόφοιτος δεν συμμετάσχει στην τελετή
καθομολόγησης, θα πρέπει με μέριμνα της Γραμματείας του οικείου
Τμήματος, να υπογράψει το κείμενο της καθομολόγησης, δηλώνοντας
την αποδοχή του, προκειμένου να παραλάβει το Πτυχίο του.
 Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο
καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους διεξαγωγής των
τελετών.
 Απαγορεύεται το διάλειμμα κατά τη διάρκεια της τελετής.
Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη

διάρκεια των οποίων οι παρευρισκόμενοι παραμένουν στις θέσεις
τους.
 Δεν επιτρέπεται η χρήση φαγητού ή ποτού καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης.
 Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – GDPR και της σχετικής Ελληνικής
Νομοθεσίας (Ν.4624/2019) σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της
ορκωμοσίας σας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενδέχεται να λάβει
φωτογραφίες με γενικά πλάνα για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής
της εκδήλωσης. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως μακρινές
φωτογραφίες, χαμηλή ανάλυση, μη φωτογράφηση προσώπων, ώστε να
μην γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων .
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για τις φωτογραφήσεις ή και
βιντεοσκοπήσεις που προβαίνουν ιδιωτικά για λογαριασμό τους τα
φυσικά πρόσωπα που θα βρίσκονται στην Αίθουσα Τελετών, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία σχέση και επομένως για αυτές τις
επεξεργασίες δεν φέρει καμία ευθύνη.
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των επιδημιολογικών
δεδομένων και απόφασης αναστολής της δια ζώσης τελετής, αυτή θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

