
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ  

9, 10, 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ώρα 15:30  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ  

 

Αγαπητές/οί Διπλωματούχοι,  

Συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας!!  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η τελετή απονομής διπλωμάτων της Σχολής ΕΜΦΕ (έτους 
2019-τα οποία δεν έχουν παραληφθεί, έτους 2020, περιόδου Φεβρουαρίου έτους 2021) θα πραγ-
ματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 9, 10, 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). 

Μετά την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους διπλωματούχους και τις απαντήσεις που λάβαμε, 
έχουν καταρτιστεί κατάλογοι όσων δήλωσαν συμμετοχή ανά ημέρα προσέλευσης. Για την ομαλή 
διεξαγωγή της τελετής και την τήρηση του πρωτοκόλλου περί υγειονομικής προστασίας, 
σημειώνουμε τα εξής:  

• Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι διπλωματούχοι πρέπει να έχουν προσέλθει 30 
λεπτά πριν την έναρξη της τελετής (ώρα 15:00).  

• Κατά την προσέλευση των Διπλωματούχων στο χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη 
αστυνομική ταυτότητα (ή διαβατήριο ή άλλο μέσο ταυτοποίησης στοιχείων). Σε περί-
πτωση που η παραλαβή θα γίνει από άλλο άτομο, είναι απαραίτητη επίσημη εξουσιοδότηση 
και η αστυνομική του ταυτότητα  (ή διαβατήριο ή άλλο μέσο ταυτοποίησης στοιχείων). Σε 
αυτή την περίπτωση η παραλαβή του Διπλώματος θα γίνει μετά τη λήξη της επίσημης 
τελετής, στον ίδιο χώρο.  

• Ο αριθμός των καλεσμένων/συνοδών κάθε διπλωματούχου είναι έως δύο άτομα εντός 
του χώρου της τελετής.  

• Κατά την προσέλευση θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων των 
διπλωματούχων και των συνοδών με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  και 
των υγειονομικών πιστοποιητικών (QR code). Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με την 
επίδειξη: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός 
των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών από την προγραμματισμένη ώρα της 
εκδήλωσης ή με αρνητική εξέταση με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid- test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προγραμματισμένη ώρα 
της εκδήλωσης. 

• Προκειμένου η διαδικασία ελέγχου να πραγματοποιηθεί το δυνατόν ταχύτερα και προς 

αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι προσερχόμενοι να έχουν τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή μορφή (Covid Free GR Wallet + 

Ταυτοποίηση).  

• Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης, θα δοθούν στους διπλωματούχους τήβενοι με κράτηση 
του πιστοποιητικού ταυτοποίησης, το οποίο θα τους επιστραφεί αφού υπογράψουν την 
παραλαβή του Παπύρου και παραδώσουν τις τηβένους για απολύμανση, μετά την 
ολοκλήρωση της τελετής.  

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της Τελετής Απονομής Διπλωμάτων και με σκοπό τη διασφάλιση 
των Συνθηκών Υγειονομικής Προστασίας, σημειώνεται ότι:  

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.  

• Στην είσοδο και σε όλους τους χώρους της Αίθουσας, θα υπάρχουν αλκοολούχα 
αντισηπτικά διαλύματα.  



• Οι Διπλωματούχοι παρακαλούνται, μετά την παραλαβή των τηβένων να λαμβάνουν τη 
θέση τους στα προς τούτο ορισμένα καθίσματα 

• Οι συνοδοί παρακαλούνται να καταλαμβάνουν τα καθίσματα που θα έχουν 
σημανθεί/παραμείνει προς χρήση και να μην στέκονται όρθιοι. Επίσης, κατά την απονομή 
των Διπλωμάτων, παρακαλούνται, αν το επιθυμούν, να φωτογραφίζουν από τις θέσεις 
τους (χωρίς να πλησιάζουν στο σημείο της απονομής) 

• Μετά τη λήξη της τελετής, θα προσφερθούν αναψυκτικά   

Στόχος μας είναι η διεξαγωγή μιας όμορφης τελετής με τήρηση όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων προκειμένου να διασφαλιστούν οι Συνθήκες Υγειονομικής Προστασίας στο 
μέγιστο βαθμό. 

Παραμένοντας ασφαλείς, σας αναμένουμε όλες και όλους στην Τελετή! 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022 
Από τη Γραμματεία 


