
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Σύμφωνα με το αρχείο της Γραμματείας της Σχολής ΑΡΜΗΧ, οι απόφοιτοι που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στην τελετή Απονομής Διπλωμάτων που θα διεξαχθεί 

την 12η/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. διαδικτυακά, είναι οι παρακάτω: 

 
Α/Α Α.Μ. ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

1 2012060003 

2 2015060117 

3 2014060005 

4 2015060122 

5 2013060082 

6 2015060123 

7 2013060044 

8 2012060069 

9 2013060048 

10 2012060109 

11 2011060004 

12 2011060092 

13 2014060068 

14 2013060018 

15 2014060127 

16 2013060039 

17 2014060017 

18 2014060062 

19 2014060026 

20 2013060124 

 
*Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, αναγράφεται μόνο ο Α.Μ. των αποφοίτων. 

 

Παρακαλούμε τους αποφοίτους να ενημερώσουν εγκαίρως τη Γραμματεία (e-mail: 

secretary_arch@lists.tuc.gr) για την συμμετοχή τους ή μη, στην τελετή. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α 

Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά 

ΤΗΛ: 28210-37102-4, 373111, FAX: 28210-37183 

e-mail: secretary_arch@lists.tuc.gr, www.arch.tuc.gr 
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ΟΔΗΓΙΕΣ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Ψηφιακή Τελετή Απονομής 
Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, 12 Mαρτίου 2021 

 
Αγαπητές και αγαπητοί Απόφοιτοι! 
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ψηφιακή Τελετή Απονομής 
Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης  η  οποία θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14.00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
πλατφόρμας zoom. Η συμμετοχή σας στην Ψηφιακή Τελετή είναι προαιρετική και για 
να συμμετάσχετε προαπαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή σας. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
[Προθεσμία, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, 10.00 π.μ.] 

 

-Ακολουθήστε τον Σύνδεσμο Εγγραφής:  
https://tuc-gr.zoom.us/meeting/register/tZ0pc--trjgpEtLLAeGOtxNoomWZ8J1wMBWr  

 
- Κατά την εγγραφή σας, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων, τα 
οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλιστεί αποκλειστικά η 
συμμετοχής σας στην τελετή και θα διαγραφούν μετά το πέρας της τελετής. 
- Στα πεδία First Name, Last Name, συμπληρώνετε το Όνομα και Επίθετο σας 
αντίστοιχα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ελληνικούς χαρακτήρες. 
- Στα πεδία e-mail address και confirm e-mail address, συμπληρώνετε υποχρεωτικά 
το Ιδρυματικό e-mail σας (username@isc.tuc.gr) 
- Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε στο Ιδρυματικό e-mail 
σας σχετική επιβεβαίωση εγγραφής καθώς και οδηγίες για τον σύνδεσμο συμμετοχής 
(zoom meeting). 
- Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας zoom μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο 
https://www.tuc.gr/index.php?id=1273#c39310 [Οδηγός για συμμετέχοντες]. 

Η Ψηφιακή Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού αποτελεί επίσημη 
εκδήλωση του Πολυτεχνείου Κρήτης και για το λόγο αυτό ακολουθείται το 
παρακάτω πρωτόκολλο: 

 Οι εγγεγραμμένοι στην τηλεδιάσκεψη, απόφοιτοι, συνδέονται στις 
12/03/2021 το αργότερο έως 13:40  στη διεύθυνση zoom που τους έχει 
σταλεί στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής.  

 Κατά την είσοδο, οι κάμερες θα είναι ανοικτές σε όλους τους συμμετέχοντες, 
εφόσον αυτοί το επιθυμούν, ενώ τα μικρόφωνα θα είναι κλειστά για λόγους 
αποφυγής θορύβου. 

 Όταν ανακοινώνεται από την Γραμματέα της Σχολής το όνομα 
του/της αποφοίτου, θα δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του 
μικροφώνου ώστε να απευθύνει ο/η απόφοιτος, εάν το επιθυμεί, ένα 
ολιγόλεπτο χαιρετισμό. 

 Παρακαλούμε για την παραμονή των αποφοίτων στην Ψηφιακή 
Αίθουσα έως το πέρας της Τελετής Απονομής, καθώς ακολουθεί 
φωτογράφηση ανά Σχολή. 
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Περισσότερες πληροφορίες για την Ψηφιακή Τελετή Απονομής μπορείτε να βρείτε 
στην σχετική ιστοσελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=13286 

Ομάδα υποστήριξης ΖΟΟΜ: 28210 37400 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ: 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι περήφανο για σας και θέλει να μοιραστεί με τους 
συγγενείς και φίλους σας την κορυφαία αυτή στιγμής της ζωής σας και τη 
χαρά της επιτυχίας σας. Έτσι, η Ψηφιακή Τελετή Απονομής θα μεταδοθεί 
ζωντανά μέσω της επίσημης σελίδας facebook του Ιδρύματος, ενώ θα 
βιντεοσκοπηθεί και θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό. Το ψηφιακό υλικό θα 
προβληθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ενδέχεται η φωτογραφία  σας 
να συμπεριληφθεί σε δελτία τύπου που θα εκδώσει το Ίδρυμα για την 
εκδήλωση αυτή. Το Πολυτεχνείο Κρήτης επίσης θα δημοσιοποιήσει την 
Τελετή Απονομής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε newsletters. Για 
οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, ή για την 
ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
dpo@tuc.gr και θα ανταποκριθούμε σύντομα. Μπορείτε επίσης να 
ενημερωθείτε περισσότερο, ακολουθώντας το link,  για την  πολιτική 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος. 

 

 

Χανιά 2/3/2021 

Από τη Γραμματεία 
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