ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2022
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η διεξαγωγή των τελετών αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, ως ακολούθως:
 Συνιστάται η προσέλευση των φοιτητών μια (1) τουλάχιστον ώρα
πριν από την έναρξη της τελετής.
 Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους
τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή καθ’ όλη τη
διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
 Η είσοδος στο χώρο της εκδήλωσης θα γίνει με συντονισμό της ροής
από το προσωπικό.
Επίσης, μετά το πέρας της Τελετής η έξοδος θα γίνει σταδιακά με
συντονισμό της ροής από το προσωπικό.
 Λόγω των υγειονομικών μέτρων, στην τελετή δεν θα γίνει χρήση
τηβέννων.
Οι φοιτητές θα παραμείνουν καθήμενοι στα καθίσματα του χώρου
διεξαγωγής της εκδήλωσης σε συγκεκριμένες θέσεις, που θα τους
υποδείξει το προσωπικό του Ιδρύματος.
Μετά την είσοδο στο χώρο και τους απαραίτητους χαιρετισμούς των
Πρυτανικών Αρχών, του Κοσμήτορα της Σχολής και του Προέδρου του
εκάστοτε Τμήματος, θα ακολουθήσει η ορκωμοσία των φοιτητών.
Η Τελετάρχης θα ζητήσει από τους φοιτητές να ανέβουν στη σκηνή
(ανά Τμήμα), για να αναγνώσουν τον όρκο.
Θα ακολουθήσει η απονομή των πτυχίων στη σκηνή.
Η Τελετάρχης θα εκφωνεί τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών. Ο
φοιτητής θα παραλαμβάνει το πτυχίο του και θα επιστρέφει στο
κάθισμά του.
Η ανωτέρω διαδικασία θα επαναληφθεί διαδοχικά, χωρίς διάλλειμα,
για όλα τα Τμήματα.

 Επειδή η τελετή διεξάγεται σε αρχαιολογικό χώρο απαγορεύεται
ΑΥΣΤΗΡΑ : το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων, ποτών και η χρήση
κονφετί. ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ).
 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 για λόγους τεκμηρίωσης
και προβολής της εκδήλωσης ενδέχεται να λάβει φωτογραφίες και
βίντεο από την εκδήλωση μόνο με γενικά πλάνα.
Για τις φωτογραφίες ή και βιντεοσκοπήσεις που λαμβάνουν ιδιωτικά
για λογαριασμό τους οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι ή άλλα φυσικά
πρόσωπα που θα βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης ή καταγράφουν
με άλλο τρόπο την εκδήλωση, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία
σχέση και επομένως για αυτές τις επεξεργασίες δεν είναι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας ή τα δικαιώματά σας
παραβιάζονται μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο dpo@ionio.gr
και αν δεν λάβετε ικανοποιητικές απαντήσεις, μπορείτε να προβείτε σε
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr
Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για την πολιτική
προστασίας του απορρήτου και τα δικαιώματά σας, από τον
διαδικτυακό μας τόπο https://gdpr.ionio.gr/

