
                                       

                                                             
  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                            Λαμία, 07-07-2021 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΤΕ                                                             

ΠΛΗΡ.    :   ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.    

ΤΗΛ.      : 2231060122                                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΓΙΑ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ   ΣΤΙΣ   28-07-2021 

 

Όσοι/ες  φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μπορούν  να αποστείλουν 

ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (ps- geln@uth.gr) την αίτησή τους για έκδοση Πτυχίου  

( Ορκωμοσία) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην συνημμένη αίτηση ) 

μέχρι την     

Παρασκευή    16-07-2021 

Η ορκωμοσία του Προγράμματος Σπουδών  Ηλεκτρονικών Μηχανικών  Τ.Ε. θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά στις  

28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS. 

 Λόγω της διαδικτυακής ορκωμοσίας σας εφιστούμε την προσοχή στην αναγραφή της διεύθυνσης 

κατοικίας στην αίτησή σας, ώστε να σας αποσταλεί ταχυδρομικά το πτυχίο σας (με συστημένη 

επιστολή). 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σεβόμενο όλους τους κανόνες 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα την ανάγκη ικανοποίησης των 

αποφοίτων και της σύνδεσης με την κοινωνία, δίνει τη δυνατότητα σε συγγενείς των αποφοίτων 

να παρακολουθούν τις τελετές απονομής τίτλων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου με 

live-streaming. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση των εκδηλώσεων με 

οποιαδήποτε τεχνικά μέσα από τους συμμετέχοντες και τους παρακολουθούντες». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΣΤΙΣ  28 -07-2021 

 

Βήματα που πρέπει να γίνουν από τους Φοιτητές ώστε να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη με 

χρήση της Πλατφόρμας Ms teams. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί εδώ ότι η χρήση της πλατφόρμας teams πρέπει να γίνει από υπολογιστή 

(σταθερό ή laptop) και όχι από κινητό. Απαραίτητος εξοπλισμός είναι η κάμερα, το μικρόφωνο και τα ηχεία. 

Βήματα σύνδεσης και χρήσης: 

 Απόκτηση λογαριασμού email στο Πανεπιστήμιο της μορφής (xxxxxx@uth.gr) 

(Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το παραπάνω βήμα το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη σύνδεση και συμμετοχή 

σε τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα του Ms Teams). 

 Είσοδος στη σελίδα του Δήλος 365 https://delos365.grnet.gr/ και κάνοντας σύνδεση 

χρησιμοποιούνται τα συνθηματικά (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)  που ελήφθησαν, 

σύμφωνα με το βήμα 1. 

 Κατέβασμα της εφαρμογής  Ms teams από τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.microsoft.com/el-

gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app και εγκατάσταση στον υπολογιστή. 

 Άνοιγμα της εφαρμογής και σύνδεση με τα συνθηματικά (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) 

 Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η είσοδος  στη εφαρμογή κάνετε κλικ στο εικονίδιο Ομάδες 

(teams) και στη συνέχεια συμμετάσχετε σε ομάδα (Join Room) εισάγοντας τον κωδικό 

μαθήματος, ο οποίος αφορά στο μάθημα ορκωμοσία και είναι ο παρακάτω:  

                                                                         f8e0nhs 

Ο καθένας θα μπορεί να συμμετέχει στο Meeting της ομάδας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο join την 

ημέρα που έχει οριστεί να γίνει η τηλεδιάσκεψη. 

 

 To link για το livestream είναι:   https://diavlos.grnet.gr/room/8817# 

(θα εμφανιστεί εκεί εκδήλωση με τίτλο "Ορκωμοσία ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών") 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών  Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

https://delos365.grnet.gr/
https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://diavlos.grnet.gr/room/8817


 

 

 
 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 

Προς 
Πρόγραμμα Σπουδών  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ    
 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
                    ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………. 
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………………….. 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………………………….... 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ……………………………………………………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ …………………………………….………... 
 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….Τ.Κ……………………............ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
ΣΤΑΘΕΡΟ…………………………………………………................... 
ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………................... 
e-mail……………………………………………………………………...... 
 
Λαμία  ………./………./202.. 

 

 
Μετά την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεών μου βάσει του 
Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος σας,  παρακαλώ να με 
συμπεριλάβετε στην ορκωμοσία 
των πτυχιούχων του Τμήματος 
που θα πραγματοποιηθεί στις 
28-07-2021. 
 
Σας υποβάλλω : 

1. Βεβαίωση της 
Βιβλιοθήκης  

2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα   
  
  

 
 
Επιθυμώ : 
 
……. Θρησκευτικό όρκο 
 
……. Πολιτικό όρκο 
 
 

Ο/Η Αιτ………. 
 

Ο/Η φοιτητής/τρια εντάχθηκε αυτοδίκαια στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 

4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) Η εκπαιδευτική λειτουργία του ανωτέρω προγράμματος σπουδών συνεχίζεται μεταβατικά 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 

Προς 
Πρόγραμμα Σπουδών  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   

 
ΑΙΤΗΣΗ 

 
                    ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………. 
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………………….. 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………………………….... 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ……………………………………………………………. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ …………………………………….………... 
 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….Τ.Κ……………………............ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
ΣΤΑΘΕΡΟ…………………………………………………................... 
ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………................... 
e-mail……………………………………………………………………...... 
 
Λαμία  ………./………./202.. 

 

 
Μετά την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεών μου βάσει του 
Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος σας,  παρακαλώ να με 
συμπεριλάβετε στην ορκωμοσία 
των πτυχιούχων του Τμήματος 
που θα πραγματοποιηθεί στις 
28-07-2021. 
 
Σας ενημερώνω ότι έχω ήδη 
προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά με προηγούμενη 
αίτηση μου.  

 
 
Επιθυμώ : 
 
……. Θρησκευτικό όρκο 
 
……. Πολιτικό όρκο 
 
 

Ο/Η Αιτ………. 
 

 

Ο/Η φοιτητής/τρια εντάχθηκε αυτοδίκαια στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 

4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) Η εκπαιδευτική λειτουργία του ανωτέρω προγράμματος σπουδών συνεχίζεται μεταβατικά 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) 

 

 


