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ΘΕΜΑ: Επί της διεξαγωγής εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόν
ων απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779 /15-07-2021 (ΦΕΚ 3117 τ.Β') ΚΥΑ  όπως  ισχύει.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 40/22.07.2021 συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη 
το ως άνω σχετικό, μετά από πρόταση του  Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα και την διερεύνηση για την διεξαγωγή 
εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2021 στην οποία ανταποκρίθηκαν τα Τμήματα 
Χημικών Μηχανικών και Ιατρικής, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει για τα ως άνω Τμήματα, την διεξαγωγή 
εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και 
διαδικασιών σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Παράρτημα 17:ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ   
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779 /15-07-2021 (ΦΕΚ 3117 τ.Β') ΚΥΑ).  

 Οι τελετές αποφοίτησης/ορκωμοσίας πρέπει να διεξάγονται σε ανοιχτούς χώρους.
 Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες.
 Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους με ελάχιστη απόσταση μεταξύ 

των θέσεων το ενάμισι (1,5) μέτρο και με πλήρωση του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της χωρητικότητας 
του υπαίθριου χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, ώστε να τηρούνται οι προαναφερόμενες αποστάσεις.

 Οι εκδηλώσεις αποφοίτησης ή ορκωμοσίας διεξάγονται με χρήση μουσικής μόνο από μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις. Εκδηλώσεις με συμμετοχή χορωδίας ή πραγματοποίηση χορών δεν επιτρέπονται.

 Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων μεταξύ της σκηνής/ή της εξέδρας και της πρώτης 
σειράς θεατών. Πριν από κάθε ομιλία πραγματοποιείται από το προσωπικό καθαριότητας απολύμανση των 
επιφανειών του αναλογίου με αλκοολούχο διάλυμα με ελάχιστη συγκέντρωση αλκοόλης 70%.

 Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (χειρουργική μάσκα) για όλους τους παρευρισκόμενους.
 Η είσοδος των μαθητών/φοιτητών, εκπαιδευτικών, προσωπικού και επισκεπτών επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού [δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση], 
είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των 
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής εξέτασης 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest) εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
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(self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από 
τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

 Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην 
προσέλευση και αποχώρησή τους.

 Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς 
λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν επιτρέπεται η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης ή παροχής φαγητού 
ή ποτού.

 Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση. (Οι σχετικές οδηγίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-
05-20.pdf).

 Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους 
και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον χώρο της εκδήλωσης.

 Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο. Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση 
σε όσους χώρους αναμένεται να υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

 Προτείνεται η περισχοίνιση, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του κοινού.
 Προτείνεται οι πύλες εισόδου να είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα ικανοποιητικό για την αποφυγή 

συγχρωτισμού κατά την πρόσβαση [τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την τελετή].
 Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων από μίας εκδηλώσεων την ίδια ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό 

διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης [τουλάχιστον μία (1) ώρα και 
ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του χώρου], ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν 
οι επισκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να 
παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι υφίσταται και επαρκής χρόνος για 
απολύμανση μεταξύ των εκδηλώσεων.

 Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από το 
προσωπικό και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες 
εισόδου και εξόδου των επισκεπτών στους χώρους των εκδηλώσεων είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι 
εφικτό.

 Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την 
είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).

Β.   Την Συμμετοχή στην τελετή μόνο των ορκιζόμενων, συνοδευόμενων από δύο το πολύ ατόμων.

Γ.   Την πραγματοποίηση της τελετής χωρίς τηβέννους.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                                        

                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
-  Γραμματεία  Πρυτανείας
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