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Πρόλογος
Η Τελετή Α*οφοίτησης είναι ένα ση!αντικό γεγονός
στο ταξίδι των σ*ουδών κάθε φοιτητή/φοιτήτριας.
@στόσο, η ∆ιοίκηση του Πανε*ιστη!ίου έχοντας ως
*ροτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των
φοιτητών/φοιτητριών και του συνόλου του *ροσω*ικού
του,
είναι
υ*οχρεω!ένη
να
*ροσαρ!οστεί
σε
εναλλακτικές διαδικασίες και *ρακτικές *ροκει!ένου να
υ*οστηρίξει ά!εσα και εξ α*οστάσεως τις τελετές
ορκω!οσίας των α*οφοίτων του Ιδρύ!ατος.
Το *αρόν κεί!ενο *εριέχει τη διαδικασία οργάνωσης
και διεγαγωγής των εξ α*οστάσεως τελετών ορκω!οσίας
!έσω της *λατφόρ!ας zoom, καθώς και ενη!έρωση των
α*οφοίτων για τον τρό*ο σύνδεσής τους στη συνεδρία
της ορκω!οσίας. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της
υ*ηρεσίας zoom βρίσκονται σε σχετική ανακοίνωση στην
κεντρική ιστοσελίδα του Πανε*ιστη!ίου.
Ερωτήσεις σχετικά !ε την τεχνική υ*οστήριξη των
ορκω!οσιών !*ορείτε να
υ*οβάλλετε στην ο!άδα
τεχνικής υ*οστήριξης των τ!η!άτων του Ιδρύ!ατος
στέλνοντας σχετικό !ήνυ!α στην ηλεκτρονική διεύθυνση
user_support@ionio.gr.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερ!ά τους Κοσ!ήτορες
των Σχολών, τους Προέδρους των Τ!η!άτων και τις
Γρα!!ατείες του Ι.Π. για τη συνεργασία τους στο εν
λόγω εγχείρη!α καθώς και το Τ!ή!α ∆ικτύων &
Τηλε*ικοινωνιών (NOC) για την ε*ι!έλεια των οδηγιών
και τον λε*το!ερή έλεγχο λειτουργίας του όλου
συστή!ατος.
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικό*ουλος
Πρύτανης Ι.Π.

Οργάνωση και Διεξαγωγή της εξ
αποστάσεως τελετής ορκωμοσίας

διεξαγωγή της εξ α*οστάσεως τελετής
ορκω!οσίας Ιουνίου 2020 θα γίνει !έσω της
*λατφόρ!ας zoom. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων
*ου έχει !ια εξ α*οστάσεως ορκω!οσία, θα
υ*άρξει *ροσαρ!ογή της διαδικασίας *ου ακολουθείται
στην *αραδοσιακή ορκω!οσία στις α*αιτήσεις της εξ
α*οστάσεως σύνδεσης, λα!βάνοντας τα α*αραίτητα
!έτρα ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα, η
ακεραιότητα και η *ιστο*οίηση της διαδικασίας.
Η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής της εξ
α*οστάσεως τελετής ορκω!οσίας α*οτελείται α*ό τα
ακόλουθα διακριτά βή!ατα:
1. Προγρα22ατισ2ός της συνεδρίας (meeting) της
τελετής στο zoom α$ό το Τ2ή2α ∆ικτύων &
Τηλε$ικοινωνιών (NOC).
2. Κοινο$οίηση στους φοιτητές του τρό$ου σύνδεσης
τους στη συνεδρία της τελετής α$ό τη γρα22ατεία
του τ2ή2ατος .
3. ∆ιεξαγωγή της τελετής 2ε τη χρήση του zoom
ακολουθώντας συγκεκρι2ένη διαδικασία.

1. Προγρα22ατισ2ός της συνεδρίας (meeting) της
τελετής στο zoom α$ό το Τ2ή2α
∆ικτύων &
Τηλε$ικοινωνιών(NOC)
Ο *ρογρα!!ατισ!ός της συνεδρίας της τελετής
ορκω!οσίας θα γίνει α*ό το Τ!ή!α ∆ικτύων &
Τηλε*ικοινωνιών. Θα δοθούν α*ό το εν λόγω τ!ή!α οι
α*αραίτητες οδηγίες στις γρα!!ατείες και τα
α*αραίτητα στοιχεία της συνεδρίασης τα ο*οία θα
*ρέ*ει να κοινο*οιήσουν !ε τη σειρά τους στους/στις
ενδιαφερό!ενους/νες φοιτητές/φοιτήτριες
2. Κοινο$οίηση στους α$οφοίτους του τρό$ου
σύνδεσης τους στη συνεδρία της τελετής α$ό τη
γρα22ατεία του τ2ή2ατος
Η γρα!!ατεία κάθε τ!ή!ατος α*οστέλλει, στη
διεύθυνση
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρο!είου
*ου
χρησι!ο*οιεί
ο/η
φοιτητής/φοιτήτρια
για
την
ε*ικοινωνία του !ε τη γρα!!ατεία, ενη!ερωτικό !ήνυ!α
σχετικά !ε τον τρό*ο διεξαγωγής της τελετής το ο*οίο θα
*ρέ*ει α*αραίτητα να *εριέχει !εταξύ άλλων
*ληροφορίες ό*ως τον τίτλο, την ώρα διενέργειας, τον
σύνδεσ2ο καθώς και το ID και το Password της
συνεδρίας ό*ως το *αράδειγ!α *ου ακολουθεί.
Ε*ίσης, ενη!ερώνει τους *ροσκεκλη!ένους για τον
τρό*ο συ!!ετοχής τους στην τελέτή.

3. ∆ιεξαγωγή της τελετής 2ε τη χρήση του zoom
ακολουθώντας συγκεκρι2ένη διαδικασία.
Το *ροσω*ικό *ου βρίσκεται στην Κέρκυρα και θα
λάβει !έρος στη διαδικασία δια ζώσης, θα βρίσκεται στην
Αίθουσα Συγκλήτου στην Ιόνιο Ακαδη!ία.
Η τεχνική υ*οστήριξη θα *ραγ!ατο*οιηθεί α*ό το
NOC.
Την η!έρα της *ρογρα!!ατισ!ένης διεξαγωγής της εξ
α*οστάσεως ορκω!οσίας, οι συ!!ετέχοντες θα *ρέ*ει να
συνδεθούν ο*ωσδή*οτε !ισή ώρα *ριν την έναρξη της
τελετής
στη
συνεδρία
για
να
α*οφευχθούν
καθυστερήσεις.
Οι συ!!ετέχοντες οι ο*οίοι θα συνδεθούν εξ
α*οστάσεως ακολουθούν τις οδηγίες του κεφαλαίου
"Οδηγίες σύνδεσης α$οφοίτων σε εξ α$οστάσεως
Ορκω2οσία του Ιονίου Πανε$ιστη2ίου 2ε χρήση της
$λατφόρ2ας zoom" του *αρόντος κει!ένου *ροκει!ένου
για τη σύνδεσή τους στη συνεδρία.

Η διαδικασία ε*ο*τείας/α*οδοχής των α*οφοίτων στη
συνεδρία γίνεται α*ό τη γρα!!ατεία του εκάστοτε
τ!ή!ατος !ε τεχνική βοήθεια α*ό το NOC. Η γρα!!ατεία
*αρακολουθεί το σύστη!α καθόλη τη διάρκεια της
τελετής *ροκει!ένου να α*οδεχθεί φοιτητές/τριες *ου
δεν θα καταφέρουν ενδεχο!ένως να συνδεθούν έγκαιρα.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας το λόγο *αίρνει η
τελετάρχης η ο*οία συντονίζει τη διεξαγωγή της τελετής
ορκω!οσίας εξ α*οστάσεως.
Αφου ολοκληρωθούν οι χαιρετισ!οί η τελετάρχης δίνει
το λόγο στον α*όφοιτο *ου θα εκφωνήσει τον όρκο.
Εκείνος στη συνέχεια θα ανοίξει την κά!ερα και το
!ικρόφωνό του (συνίσταται οι κά!ερες να έχουν
ενεργο*οιηθεί α*ό την αρχή εκτός αν κά*οιος α*ό τους
συ!!ετέχοντες δεν έχει καλή σύνδεση στο internet) και
να εκφωνήσει τον όρκο ώστε να τον ακούν και να τον
βλέ*ουν όλοι.
Στη συνέχεια ακολουθεί η α*ονο!ή των *τυχίων.

Οδηγίες σύνδεσης αποφοίτων σε εξ
αποστάσεως Ορκωμοσία του Ιονίου
Πανεπιστημίου με χρήση της
πλατφόρμας zoom
ια να συνδεθείτε στην τελετή ορκω!οσίας του
τ!ή!ατος σας θα *ρέ*ει να έχετε τα στοιχεία της εξ
α*οστάσεως τελετής ορκω!οσίας (τον σύνδεσ!ο ή το
Meeting ID και το Password) α*ό την ηλεκτρονική
*ρόσκληση (email) *ου σας έστειλε η γρα!!ατεία στην
*ροσω*ική σας ηλεκτρονική διεύθυνση *ου χρησι!ο*οιείτε
για την ε*ικοινωνία σας !ε τη γρα!!ατεία. Μ*ορείτε να
συνδεθείτε είτε !έσω υ*ολογιστή, είτε !έσω κά*οιου κινητού ή
tablet.

ΣYΝΔΕΣΗ ΜEΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤH
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τελετή ορκωμοσίας είτε
κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το zoom από την ιστοσελίδα
https://zoom.us/download, είτε πατώντας απευθείας, χωρίς
εγκατάσταση του zoom, στον σύνδεσμο σύνδεσης της ορκωμοσίας
ο οποίος σας έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση χωρίς εγκατάσταση του zoom
Αν δεν ε*ιθυ!είτε να εγκαταστήσετε το zoom και βρίσκεστε σε
υ*ολογιστή !ε Windows, !*ορείτε να συνδεθείτε στην τελετή
ορκω!οσίας !έσω ενός *λοηγού(*.χ. Google Chrome):

A. Ανοίγετε τον σύνδεσ!ο της τελετής ορκω!οσίας.
Β. Χωρίς να ε*ιλέξετε να γίνει εγκατάσταση του Zoom, στο
*αράθυρο *ου ανοίγει *ατάτε click here.

L

Γ. Ε!φανίζεται ο σύνδεσ!ος join from your web browser !ε τον
ο*οίο συνδέεστε α*ευθείας στην τελετή χωρίς να α*αιτείται η
εγκατάσταση του zoom client ή η ύ*αρξη λογαριασ!ού στο
zoom.

∆. Για να *ραγ!ατο*οιηθεί η ταυτο*οίησή σας α*ό τη
γρα!!ατεία, στο *αράθυρο *ου θα ανοίξει στη συνέχεια θα
*ρέ*ει να εισάγετε το Ονο2ατε$ώνυ2ό σας και το αρ.
2ητρώου ό*ως στην ακόλουθη εικόνα.

Ε. Ανοίγει το δω!άτιο (εφόσον έχει συνδεθεί ο διαχειριστής της
σύνδεσης) και εισέρχεστε, *ρώτα σε χώρο ανα!ονής και
*ερι!ένετε να σας α*οδεχθεί. Στο χώρο ανα!ονής θα δείτε ένα
!ήνυ!α της !ορφής:
“Please wait, the meeting host will let you in soon.
noc@ionio.gr's Personal Meeting Room”

Ζ. Μόλις η γρα!!ατεία εγκρίνει την είσοδό σας στην τελετή
εισέρχεστε στην τελετή ορκω!οσίας και στο *αράθυρο *ου
ανοίγει *ατάτε Join Audio by Computer.

E. Στο αίτη!α του browser να χρησι!ο*οιεί το !ικρόφωνο και
την κά!ερά σας *ατάτε Ε$ιτρέ$εται. ∆ιαφορετικά δεν θα είναι
δυνατή η χρήση της κά!ερας και του !ικροφώνου.

Σύνδεση με εγκατάσταση του zoom
Α. Ο *λοηγός θα σας κατευθύνει να κατεβάσετε και να
εγκαταστήσετε το zoom την *ρώτη φορά, είτε είσαστε σε
υ*ολογιστή (Windows, MacOS, Linux) είτε σε έξυ*νη συσκευή
(android, iOS). Σε *ερί*τωση *ου έχετε ήδη εγκατεστη!ένη την
εφαρ!ογή, φροντίστε να κάνετε update στην *ιο *ρόσφατη
έκδοση.
Β. Μετά την εγκατάσταση του zoom ( https://zoom.us/
download), ανοίγετε ξανά !ε έναν *λοηγό (*.χ. Google
Chrome) τον σύνδεσ!ο *ου σας έστειλε η γρα!!ατεία !έσω
ηλεκτρονικού ταχυδρο!είου (email). O σύνδεσ!ος θα έχει τη
!ορφή h t t p s : / / z o o m . u s / j / 7 8 4 6 5 6 6 9 4 4 ?
pwd=Yy9HaEVsemtFS3Rzdmc0SmsyUnFyUT09.
Εναλλακτικά
στο *αράθυρο εισόδου της εφαρ!ογής zoom ε*ιλέγετε Join
Meeting και δίνετε το Meeting ID, το Ονο2ατε$ώνυ2ο και Αρ.
Μητρώου και το Password *ου σας έχει σταλεί !ε την
ηλεκτρονική *ρόσκληση.

Γ. Ανοίγει το δω!άτιο (εφόσον έχει συνδεθεί ο διαχειριστής
της σύνδεσης) και εισέρχεστε, *ρώτα σε χώρο ανα!ονής και
*ερι!ένετε να σας α*οδεχθεί. Στο χώρο ανα!ονής θα δείτε ένα
!ήνυ!α της !ορφής:
“Please wait, the meeting host will let you in soon.
noc@ionio.gr's Personal Meeting Room”
∆. Μόλις η γρα!!ατεία εγκρίνει την είσοδό σας στην τελετή
εισέρχεστε στην τελετή ορκω!οσίας και στο *αράθυρο *ου
ανοίγει *ατάτε Join Audio by Computer.

ΣYΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ANDROID ΣΥΣΚΕΥΗ
Σε *ερί*τωση *ου ε*ιθυ!είτε να συνδεθείτε α*ό έξυ*νη
συσκευή (κινητό ή tablet) !ε λειτουργικό Android ακολουθείστε
τα *αρακάτω βή!ατα:
Α. Εγκαταστήστε !έσω του google play την εφαρ!ογή του
zoom. Στη συνέχεια, !εταβείτε στις ρυθ!ίσεις τις συσκευής για
να δώσετε δικαιώ!ατα στην εφαρ!ογή να χρησι!ο*οιεί την
κά!ερα και το !ικρόφωνο.
Β. Ανοίξτε την εφαρ!ογή, *ατήστε Join και στη συνέχεια
*ληκτρολογείστε το Meeting ID *ου αναγράφεται στην
*ρόσκληση *ου σας έχει σταλεί α*ό τη γρα!!ατεία καθώς και
το Ονο2ατε$ώνυ2ό σας και τον Αρ. Μητρώου και *ατήστε
Join Meeting ό*ως στο *αράδειγ!α *ου ακολουθεί.

Γ. Στη συνέχεια *ληκτρολογήστε το password της συνεδρίας
*ου αναγράφεται στην *ρόσκληση *ου σας έχει σταλεί α*ό τη
γρα!!ατεία.

∆. Στην ε*ό!ενη οθόνη *ατήστε Join with Video.

E. Μόλις συνδεθείτε, θα ε!φανιστεί !ήνυ!α ό*ως το
*αρακάτω. Σε αυτό το ση!είο ανα!ένετε την έγκριση της
γρα!!ατείας για να εισέλθετε στη συνεδρία.

Z. Αφού η γρα!!ατεία εγκρίνει την είσοδό σας, εισέρχεστε
στην τελετή. Πατήστε Call via Device Audio.

ΣYΝΔΕΣΗ ΑΠΟ IOS ΣΥΣΚΕΥΗ
Σε *ερί*τωση *ου ε*ιθυ!είτε να συνδεθείτε α*ό έξυ*νη
συσκευή (κινητό ή tablet) !ε λειτουργικό IOS ακολουθείστε τα
*αρακάτω βή!ατα:
A. Εγκαταστήστε !έσω του App Store την εφαρ!ογή του
zoom. Στη συνέχεια, !εταβείτε στις ρυθ!ίσεις τις συσκευής για
να δώσετε δικαιώ!ατα στην εφαρ!ογή να χρησι!ο*οιεί την
κά!ερα και το !ικρόφωνο.
Β. Ανοίξτε την εφαρ!ογή και *ατήστε Join και στη συνέχεια
*ληκτρολογείστε το Meeting ID *ου αναγράφεται στην
*ρόσκληση *ου σας έχει σταλεί α*ό τη γρα!!ατεία καθώς και
το Ονο2ατε$ώνυ2ό σας και τον Αρ. Μητρώου και *ατήστε
Join Meeting ό*ως στο *αράδειγ!α *ου ακολουθεί.

Γ. Στη συνέχεια *ληκτρολογήστε το password της συνεδρίας
*ου αναγράφεται στην *ρόσκληση *ου σας έχει σταλεί α*ό τη
γρα!!ατεία.

∆. Στην ε*ό!ενη οθόνη *ατήστε Join with Video.

E. Μόλις συνδεθείτε, θα ε!φανιστεί !ήνυ!α ό*ως το
*αρακάτω. Σε αυτό το ση!είο ανα!ένετε την έγκριση της
γρα!!ατείας για να εισέλθετε στη συνεδρία.

Z. Αφού η γρα!!ατεία εγκρίνει την είσοδό σας, εισέρχεστε
στην τελετή. Πατήστε Call using Internet Audio.

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε όλους τους τρό$ους σύνδεσης:
1. Μην ξεχάσετε να ενεργο$οιήσετε την κά2ερά σας α$ό
το εικονίδιο της κά2ερας.
2. Για την ο2αλή διεξαγωγή της τελετής $αρακαλείσθε
να έχετε κλειστό το 2ικρόφωνό σας και να το
ενεργο$οιήσετε 2όνο όταν σας δοθεί ο λόγος α$ό την
τελετάρχη.
3. Για ο$οιαδή$οτε τεχνική βοήθεια για τη σύνδεσή σας
στο zoom στείλτε 2ήνυ2α στο users_support@ionio.gr.

