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Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον κύκλο 
σπουδών τους, ότι η τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 
Ειδίκευσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2879/2-7-2021 τ. Β., δια ζώσης την 
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ν. 
Ορεστιάδας.  

Οι διπλωματούχοι και οι συγγενείς αυτών θα πρέπει σύμφωνα με το 
παράρτημα 17 του ΦΕΚ 2879/2-7-2021 τ. Β και στο πλαίσιο των έκτακτων 
μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού και κατ' εφαρμογή των 
σχετικών ΚΥΑ και ΠΝΠ (Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου) κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της τελετής 
να εφαρμόσουν τις παρακάτω οδηγίες: 

• Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας για όλους του 
παρευρισκόμενους. 

• Η είσοδος των διπλωματούχων και των επισκεπτών επιτρέπεται μόνο με 
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού δεκατεσσάρων ημερών μετά τη 
δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊο COVID 19 εντός των τελευταίων 
72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης ή αρνητικής 
εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου COVID 19 
(rapid test) εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, 
είτε δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)  εντός 24 
ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκδήλωσης, είτε πιστοποιητικού 
νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.  

Οι διπλωματούχοι που θα λάβουν μέρος στη δια ζώσης απονομή 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης θα πρέπει να υποβάλλουν την 
επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής έως Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.  

Η ώρα προσέλευσης των διπλωματούχων και των συγγενών στο χώρο της 
εκδήλωσης θα πρέπει να είναι μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τελετής.  

Σε περίπτωση έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης, στην οποία θα 
προβλέπεται απαγόρευση δια ζώσης τελετών αποφοίτησης, λόγω 
υγειονομικών μέτρων, θα ανακοινωθεί τελετή εξ αποστάσεως 
καθομολόγησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  
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