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Θέμα 2ο: 

          2.2           

Διοικητικά 

Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη : 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  

o Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας σχετική με το θέμα,  

o Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/10.03.2020, τ. Β’), 

o Την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 

55/11.03.2020, τ. Α’), 

o Την υπ’ αριθμ. 113/12.03.2020 επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. 

Διγαλάκη με οδηγίες επί του περιεχομένου της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 

ΚΥΑ, 

o Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

τη μη διεξαγωγή τελετών καθομολόγησης όσων πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης 

πτυχίου/διπλώματος του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

για το χρονικό διάστημα αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΑΕΙ μέσω φυσικής 

παρουσίας. 

  

Κατά το διάστημα αυτό, αιτήματα των φοιτητών/τριών για  Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Σπουδών 

και τυχόν άλλες απαραίτητες βεβαιώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία των 

οικείων Τμημάτων ηλεκτρονικά και θα απαντώνται επίσης ηλεκτρονικά από αυτές μέσα στα 

χρονικά που θέτει ο νόμος ή απαιτεί η κάθε περίπτωση αιτήματος. 

  

Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης εξαιρετικής ανάγκης παραλαβής του πτυχίου, οι 

ενδιαφερόμενοι/ες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους και έγκριση/αποδοχή του αιτήματος εκ 

μέρους του/της Προέδρου του Τμήματος, θα μπορούν να ορκίζονται μεμονωμένα ενώπιον 

του/της Προέδρου του Τμήματος ή/και του/της Κοσμήτορα/σας, ως εκπροσώπων της 

Πρυτάνισσας, χωρίς την παρουσία συνοδών και να παραλαμβάνουν τον τίτλο σε συνεννόηση 

με τις οικείες Γραμματείες. 
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Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 


