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Αγαπθτοί πτυχιοφχοι,  
Εν όψει τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτθν τελετι αποφοίτθςισ ςασ από το πρόγραμμα ςπουδϊν που 
παρακολουκιςατε ςτο πρϊθν ΣΕΙ Θεςςαλίασ / τερεάσ Ελλάδασ (ιδθ ενταγμζνο ςτο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλίασ) και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι διεξαγωγι τθσ τελετισ αποφοίτθςθσ και  θ 
αςφάλεια όλων των παριςταμζνων, ςασ παρακαλοφμε κερμά να διαβάςετε και να ακολουκιςετε τισ 
κάτωκι οδθγίεσ:  

                 

 Η είςοδοσ ςτο χϊρο τθσ τελετισ επιτρζπεται κατόπιν επίδειξθσ είτε πιςτοποιθτικοφ 
εμβολιαςμοφ, είτε πιςτοποιθτικοφ νόςθςθσ είτε βεβαίωςθσ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ 
ελζγχου με τθ μζκοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ι αρνθτικισ εξζταςθσ με τθ χριςθ 
ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid – test), ςφμφωνα με τισ παρ. 2 & 
3 του άρκρου 9 τθσ υπ’ αρικ. Δ1α/ΓΠ.οικ./10343 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 766/Β/18-2-
2022). Παρακαλοφμε κερμά να διευκολφνετε τουσ αρμοδίουσ ςτθν πραγματοποίθςθ του 
ωσ άνω ελζγχου, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ςασ ηθτθκεί.  

 τισ τελετζσ αποφοίτθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των πρϊθν ΣΕΙ Θεςςαλίασ και ΣΕΙ 
τερεάσ Ελλάδασ επιτρζπεται να παραςτοφν δφο (2)  ςυνοδοί ανά απόφοιτο.  

 Η χριςθ τθσ προςτατευτικισ μάςκασ (κατά προτίμθςθ χειρουργικισ) είναι υποχρεωτικι για 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και παρευριςκόμενουσ ςτθν τελετι τόςο κατά τθν είςοδο, όςο 
και κακ’ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτον χώρο διεξαγωγισ τθσ τελετισ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ δεν επιτρζπεται θ παραμονι όρκιων ςτο χϊρο διεξαγωγισ τθσ 
τελετισ.  

 Η είςοδοσ ςτο χώρο διεξαγωγισ τθσ τελετισ και θ ζξοδοσ από αυτι γίνεται από 
διαφορετικι κφρα. Παρακαλοφμε το παραπάνω να τθρθκεί αυςτθρά.  

 Εντόσ του χϊρου διεξαγωγισ τθσ τελετισ κα υπάρχει διακζςιμο αντιςθπτικό αλκοολοφχο 
διάλυμα για χριςθ του από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ. Παρακαλοφμε να απολυμαίνετε 
τα χζρια ςασ κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδό ςασ από το χϊρο διεξαγωγισ τθσ τελετισ. 

 Παρακαλοφμε να μθν ςυνωςτίηεςτε ςτθν είςοδο και ςτθν ζξοδο του χϊρου διεξαγωγισ τθσ 
τελετισ και να τθρείτε αποςτάςεισ τουλάχιςτον 1,5 μζτρου, τόςο κατά τθν προςζλευςθ όςο 
και κατά τθν αποχϊρθςι ςασ.  

 
ασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθ ςυνεργαςία 

και ςασ ευχόμαςτε ΚΑΛΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
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