
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 23/29.07.2020 

 
 Θέμα 2o: 

             

2.2 

 

 

Γενικά Θέματα Πολιτικής, Στρατηγικής και Λειτουργίας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

Τροποποίηση της απόφαση της υπ΄αριθμ. 15/27.01.2020 έκτακτης 

συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» 

 

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 περ. κβ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’),  

o Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ. Α’), όπως ισχύει, 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 155/09 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» και ειδικότερα το Κεφάλαιο Η και το άρθρο 59 του Κεφαλαίου ΙΑ, 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 200 τ.Α΄), όπως ισχύει, 

o Την απόφαση της υπ΄αριθμ. 15/27.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.4 με 

την οποία εγκρίθηκε το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,  

o Την απόφαση της υπ΄αριθμ. 12/23.07.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 7.6 

«Τροποποίηση της απόφαση της υπ΄αριθμ. 15/27.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2020-2021»», 

o Τις διατάξεις της υπ΄ 98540 /Ζ1/23.07.2020 (ΦΕΚ 3073/Β/23.07.2020) Υ.Α. με θέμα «Διεξαγωγή 

των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020, 

o Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως 

των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76),\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. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/05.05.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/05.05.2020, τ. Β΄) «Παράταση 

ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει 

ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και 

τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών», 

o Την εισήγηση της Πρυτάνισσας, με βάση την προφορική ενημέρωση εκ μέρους όλων τους 

Προέδρων των Τμημάτων οι οποίοι παρευρίσκονται για τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τη 

διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020,  

o Την επιτακτική ανάγκη για ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου κατά την περίοδο σταδιακής επανόδου στη «νέα κανονικότητα» αλλά και την 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID -19, 

o Την εκφρασθείσα βούληση του Σώματος να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και να 

προστατεύσει τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των τοπικών νησιωτικών 
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κοινωνιών από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, μέσω της 

αποφυγής μαζικών μετακινήσεων προς και από τα νησιά, 

o Την αποφυγή επιβάρυνσης τόσο των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος όσο και των 

οικογενειών τους με το κόστος μετακίνησής τους στις επιμέρους Πανεπιστημιακές 

Μονάδες, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η Χώρα εξ αιτίας της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID - 19,  

o Το γεγονός ότι τα Τμήματα, εκμεταλλευόμενα την πολύχρονη τεχνογνωσία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικότερα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν στην πλειονότητά τους το εκπαιδευτικό τους 

έργο εντός των προθεσμιών του εν ισχύ ακαδημαϊκού ημερολογίου, 

o Την απόφαση της παρούσας συνεδρίασης θέμα 2.1 σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να 

πραγματοποιηθεί μέσω εναλλακτικών τρόπων από απόσταση αξιολόγησης της επίδοσης 

των φοιτητών/τριών με ηλεκτρονικά μέσα,  

 

καθώς και μετά από συζήτηση ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

και τροποποιεί την απόφαση της υπ, αριθμ 15/27.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 

θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» 

συνεδρίασης της Συγκλήτου, ως προς τη μετάθεση των ημερομηνιών  κατά μια εβδομάδα, ως 

ακολούθως: 

 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων 

(Σεπτεμβρίου) 

Από 31.08.2020 έως και 02.10.2020 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου 

ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2020.  

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 

12.10.2020. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-

2021 

Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021 

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες 

διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2020 έως και 

06.01.2021). 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων 

χειμερινού εξαμήνου 

Από 18.01.2021 έως και 12.02.2021 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων 

μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο) 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για 

την περίοδο ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2021. 

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 

22.02.2021 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-

2021 

Από  15.02.2021 έως και 28.05.2021 

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες 

διακοπών του Πάσχα (02.05.2021) από 26.04.2021 έως και 

09.05.2021) 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξετάσεων εαρινού 

εξαμήνου 

Από 31.05.2021 έως και 25.06.2021 

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων 

μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο) 

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για 

την περίοδο ορίζεται η 25η Ιουνίου 2021. 

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 

05.07.2021 
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Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 15/27.01.2020 θέμα 3.4 «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», με τις τροποποιήσεις της, 

εξακολουθεί να ισχύει. 

  

Ακολούθως, καλείται η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 


