
[1] 

 

 

Προς: - τους κ.κ. Γραμματείς των Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.                    

(με την παράκληση της ενημέρωσης των Κοσμητόρων, των Προέδρων και όλων των 

ενδιαφερομένων των οικείων Σχολών και Τμημάτων) 

 

Κοιν.: - Γραφείο Πρύτανη 

           - Γρ.Αντιπρύτανη Ακαδ.Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 Οδηγίες για ζωντανή μετάδοση Ορκωμοσιών των Πτυχιούχων του 

Ε.Κ.Π.Α. 

 

Σε συνέχεια του σημερινού εγγράφου του Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Δ. Καραδήμα, 

σχετικά με τις ορκωμοσίες και τη μη προσέλευση επισκεπτών σε αυτές, ανεξαρτήτως 

του χώρου διεξαγωγής αυτών, σας προωθούμε κατωτέρω και τις οδηγίες που μας 

απεστάλησαν από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. κ. Σ. Μπόλη (τηλ. 210 

727 5679, mail:   sbol@noc.uoa.gr) για τη ζωντανή μετάδοση των ορκωμοσιών των 

Πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α.  

 

Σχετικά με τη ζωντανή μετάδοση των ορκωμοσιών, προϋπόθεση είναι αυτές να 

γίνονται σε αίθουσα που διαθέτει κάμερα.  

Η Γραμματεία θα πρέπει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ορκωμοσία να υποβάλει 

σχετικό αίτημα στην ιστοσελίδα: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4IJ5rlbE7jIdrO2TNaBABz6DQ9l

EWWPJvQUdHeD85lGklvQ/viewform,συμπληρώνοντας και το σχετικό κωδικό 

πρόσβασης, αν δεν θέλει η ορκωμοσία να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. 

(Σημειώνουμε ότι: στο   πεδίο "Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ" θα 

δηλώνονται τα στοιχεία της/του Προϊσταμένης/ου της Γραμματείας, στον Τύπο 

Ενέργειας: Μόνο Ζωντανή Μετάδοση και στον Τύπο πρόσβασης ζωντανής 

μετάδοσης: Πρόσβαση Εκδήλωσης και στο πεδίο Δηλώστε κωδικό  Εκδήλωσης τον 

κωδικό που θα μοιράσουμε στους ορκιζόμενους). 

 

Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τις ζωντανές μεταδόσεις  στον σύνδεσμο 

live.uoa.gr 
Στον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες ζωντανές μεταδόσεις στο 

ΕΚΠΑ. Ο σύνδεσμος μιας συγκεκριμένης ζωντανής μετάδοσης ενεργοποιείται και 
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εμφανίζεται ακριβώς την ώρα που έχει προγραμματιστεί και είναι διαθέσιμος μέχρι 

την προγραμματισμένη ώρα λήξης της. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος δεν 

εμφανίζεται ο σύνδεσμος. Ανάλογα με τις επιλογές πρόσβασης, αφότου επιλεχθεί ο 

σχετικός σύνδεσμος μετάδοσης, ο χρήστης θα κληθεί σε δεύτερο στάδιο να 

πληκτρολογήσει κάποιο σχετικό κωδικό (εφόσον αυτός έχει ορισθεί από τον 

υπεύθυνο της μετάδοσης).  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα 

http://www.noc.uoa.gr/thlekpaideysh-polymesa/zwntanes-metadoseis.html 

 

Στην περίπτωση που η ορκωμοσία του Τμήματός σας γίνεται σε χώρο που 

υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση, παρακαλούμε, μετά την ολοκλήρωση των 

ανωτέρω ενεργειών, να ενημερώσετε σχετικά τους ορκιζόμενους. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας 

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο 

 

Άννα Κυπριάδου 
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