ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που θα ορκιστούν στις 14/12/2021 πως η
τελετή ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης τελετή στο Μεγάλο
Αμφιθέατρο του ΠΔΜ στην Καστοριά και ώρα 14:30 μμ.
Κάθε/μία φοιτητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση 2 άτομα
(προσκεκλημένοι) που θα τον/την συνοδεύουν στην τελετή ορκωμοσίας έως και την
Τετάρτη 8/12/2021.
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφει: Δηλώνω υπεύθυνα πως τα 2 άτομα
που θα με συνοδεύσουν στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Επικοινωνίας και
Ψηφιακών Μέσων του ΠΔΜ στην Καστοριά την Τρίτη 14/12/2021 είναι ο/η____ του
(πατρώνυμο) και ο/η_____ του (πατρώνυμο). Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα σταλούν
από τους/τις φοιτητές/τριες στη γραμματεία του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (sec-cdm@uowm.gr)
Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν θα συνοδεύεται από άτομο τότε θα αναφέρει
στην υπεύθυνη δήλωση το εξής: Δηλώνω υπεύθυνα πως δεν θα συνοδεύομαι από
κάποιο άτομο στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων του ΠΔΜ στην Καστοριά την Τρίτη 14/12/2021.
Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί και μέσω της πλατφόρμας του gov.gr που
είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses

Οι φοιτητές και οι συνοδοί τους θα πρέπει να δηλωθούν ως επισκέπτες στην
πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ (Πρόσβαση σε χώρους Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.-> Είμαι
επισκέπτης-τρια σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.) την Τρίτη 14/12/2021 έως και τις 11:00 το πρωί.
Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παρακάτω
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (Υπ’ αρ. Ι3/ΠΣ60/10-11-2021 Απόφαση
Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό υγειονομικού πρωτοκόλλου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας):


Η υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων από την πλευρά των αποφοίτων
θα πραγματοποιείται κατά την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της
ορκωμοσίας και όχι στις Γραμματείες των Τμημάτων.



















Στους χώρους καθώς και στην είσοδο και έξοδο διεξαγωγής της τελετής
ορκωμοσίας θα υπάρχουν σε ευδιάκριτο σημείο αντισηπτικά διαλύματα
χεριών.
Οι απόφοιτοι και οι συνοδοί τους θα οδηγούνται απευθείας στον χώρο
διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλα
άτομα εντός του κτηρίου.
Η είσοδος και η έξοδος των παρευρισκόμενων θα είναι διαφορετική. Η
επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών συνοδευόμενα από επίσημα έγγραφα
ταυτοποίησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά την είσοδο στο χώρο τελετής της ορκωμοσίας θα γίνεται έλεγχος των
παρευρισκόμενων παραβάλλοντας τα ονόματα με την υπάρχουσα, σε
αλφαβητική σειρά, λίστα καταγραφής τους.
Οι απόφοιτοι και οι συνοδοί αυτών θα πρέπει να κάθονται στο χώρο
διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσιών ανά τρία άτομα και με ενδιάμεση
απόσταση 2 κενά καθίσματα.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων αποφοίτων και συνοδών στην τελετή
ορκωμοσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120. Επομένως, δεν θα
επιτραπούν περισσότεροι από 2 συνοδοί όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στον χώρο τέλεσης της ορκωμοσίας υποχρεούνται άπαντες/άπασες να είναι
καθήμενοι/ες.
Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους/ες, τόσο κατά τη
διάρκεια της τελετής όσο και κατά τη λήψη φωτογραφιών εκτός της
αίθουσας.
Οι απόφοιτοι/ες δεν θα φορούν τηβέννους για λόγους διασφάλισης της
δημόσιας υγείας.
Τα μέτρα θα τηρηθούν με αυστηρότητα και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης σύμφωνα με την ΣΤ9/ΠΣ34/15-11-2020 Απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απαγορεύεται η ρίψη
χαρτοπόλεμου και άλλων υλικών, αφενός για να διατηρηθεί ο χώρος της
ορκωμοσίας καθαρός για τις επόμενες τελετές και αφετέρου για να διασφαλιστεί η
αρμόζουσα συνθήκη προς αυτό το τόσο σημαντικό ακαδημαϊκό γεγονός.

