
Ανακοίνωση σχετικά με την τελετή ορκωμοσίας 
των αποφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 12:00 
 

Η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φιλολογίας για τους νέους απόφοιτους 

μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνει με φυσική παρουσία την 

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ και ώρα 12:00. 

Η τελετή θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της αρ. 

119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 

4406), όπως ισχύει.  

Ειδικότερα, η ορκωμοσία θα διεξαχθεί με έλεγχο εισόδου σε όλους τους/τις 

φοιτητές/τριες και παρευρισκόμενους από ελεγκτές των υγειονομικών 

πιστοποιητικών. 

Για την είσοδο στον χώρο απαιτείται όλοι/ες οι παρευρικόμενοι/ες να 

επιδεικνύουν ένα από τα παρακάτω έγγραφα, εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή 

μορφή: 

α) πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού (Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) 

όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 

δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση 

εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση 

πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας 

του κατόχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την 

ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής) 

ή 

β) πιστοποιητικό νόσησης (εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό 

έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν)  

ή 

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου μοριακού τεστ 

(PCR) που έχει διεξαχθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την 

προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής  

ή 

 



δ) βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος rapid test που έχει διεξαχθεί έως 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής 

και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

Η είσοδος και η έξοδος θα γίνεται από την κεντρική είσοδο του κτιρίου επί της 

Εγνατίας οδού. 

Ο αριθμός των συνοδών ατόμων ανά φοιτητή/τρια ορίζεται αυστηρά σε δύο 

(2).  

Για την αποφυγή συνωστισμού παρακαλείσθε να προσέλθετε τουλάχιστον 30 

λεπτά πριν την έναρξη της τελετής. 

Η ορθή χρήση μάσκας (σύσταση να είναι FFP2/KN95) είναι υποχρεωτική  κατά 

την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εσωτερικό χώρο, καθώς 

και στον εξωτερικό χώρο της εισόδου σε περίπτωση συνωστισμού. 

Φωτογράφιση χωρίς μάσκα επιτρέπεται μόνον σε εξωτερικό χώρο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

α) Όλοι οι υποψήφιοι πτυχιούχοι που θα παραστούν με φυσική παρουσία 

στην τελετή ορκωμοσίας, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη Γραμματεία 

(szegou@lit.auth.gr), με τα ονόματα των δύο (2) ατόμων που θα τους 

συνοδεύουν. 

β) Μόνο οι υποψήφιοι πτυχιούχοι που αδυνατούν να παραστούν με φυσική 

παρουσία λόγω ανυπέρβλητου προβλήματος, παρακαλούνται να στείλουν 

e-mail στη Γραμματεία (szegou@lit.auth.gr) για να συμμετέχουν εξ 

αποστάσεως στην τελετή ορκωμοσίας μέσω Zoom. Πριν τη διεξαγωγή της 

τελετής, θα λάβουν οδηγίες για τη σύνδεσή τους.  

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας 
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