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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Σας προσκαλούμε στη δια ζώσης τελετη ́ απονομη ́ς πτυχι ́ων στους 

αποφοι ́τους Τμημα ́των της Σχολη ́ς Γεωπονικών Επιστημω ́ν του 

Πανεπιστημι ́ου Θεσσαλι ́ας, η οποία θα πραγματοποιηθει ́ στο Κεντρικό 

Αμφιθέατρο της Σχολη ́ς Γεωπονικών Επιστημών στο Πανεπιστημιακό 

Συγκρότημα στο Φυτόκο ( Ν. Ιωνία Μαγνησίας) σύμφωνα με το εξής 

πρόγραμμα: 

 

Ώρα 12.00 – 12.30: Ανοιχτή Συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος 

- Χαιρετισμός Πρύτανη (ή Αντιπρύτανη) 

- Αναγόρευση της Διδάκτορα κ. Διονυσοπούλου Νικολέττας 

- Αναγόρευση της Διδάκτορα κ. Χατζηπέτρου Χρυσάφως-Άννας 

- Αναγόρευση της Διδάκτορα κ. Λιάβα Βασιλικής 

Ώρα 12.30 – 13.30: 

- Ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος (μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί φοιτητές) 

- Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα  

- Χαιρετισμός από τον Προέδρο του Τμήματος 

- Χαιρετισμοί από τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

- Ορκωμοσία αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

•Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική   

Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»   



•Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και 

Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»   

•Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυτιατρική και 

Περιβάλλον» 

•Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και 

Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»  

  

- Ορκωμοσία αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος 

 

Οδηγίες για την τελετή: 

Η προσέλευση των αποφοίτων και των επισκεπτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της τελετής και όχι αργότερα από 11:30. 

Η προσέλευση των αποφοίτων και των επισκεπτών θα γίνει αυστηρά με την επίδειξη 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού RARIDτεστ εντός 48ωρου καθώς 

και πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα 

οδήγησης). 

Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και του περιορισμένου αριθμού θέσεων στο 

Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, επιτρέπονται αυστηρά έως 

τέσσερις (4) προσκλήσεις (συγγενείς και φίλοι) ανά απόφοιτο. 

Στους εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας. 

Παρακαλούμε να συμβάλλουμε όλοι για την τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να είμαστε 

όλοι ασφαλείς και να χαρούμε και να καμαρώσουμε τους αποφοίτους μας με υγεία και χαρά. 


