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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Ι3/ΠΣ60/10-11-2021 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 60/10-11-2021 

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10-11-2021 στις 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης 
μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμού 1788/9-11-2021, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών και την απουσία 1 μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

- - - - - - Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης 

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Ελισαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού   

Ζανιάς Ε. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών   

 
Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Ι. Γενικά θέματα 
3. Υγειονομικό πρωτόκολλο ορκωμοσιών 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το 
Υγειονομικό πρωτόκολλο ορκωμοσιών. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017 - «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 
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6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν 
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον  τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη, 

7. Το ΦΕΚ Β΄4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και το ΦΕΚ Β’ 1357/14-04-2020 («Μεταβίβαση 
πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας»), 

8. Το παράρτημα 13 του ΦΕΚ 5138/τ.Β’/05-11-2021,  
9. Τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ιδρύματος, 
10. Την εισήγηση του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, 
αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου σύμφωνα 
με τα παρακάτω: 
1. Η διεξαγωγή των τελετών ορκωμοσίας θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα και σε εξωτερικό χώρο 

όπου και όταν αυτό είναι εφικτό.  
2. Η υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων από την πλευρά των αποφοίτων θα πραγματοποιείται 

κατά την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της ορκωμοσίας και όχι στις Γραμματείες των Τμημάτων. 
3. Στους χώρους καθώς και στην είσοδο και έξοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας θα υπάρχουν 

σε ευδιάκριτο σημείο αντισηπτικά διαλύματα χεριών. 
4. Οι απόφοιτοι και οι συγγενείς τους θα πρέπει να οδηγούνται απευθείας στον χώρο διεξαγωγής της 

τελετής ορκωμοσίας, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλους εντός του κτηρίου. 
5. Η είσοδος και η έξοδος των παρευρισκόμενων θα είναι διαφορετική (όπου αυτό είναι εφικτό). 
6. Οι απόφοιτοι και οι προσκεκλημένοι αυτών θα πρέπει να κάθονται στο χώρο διεξαγωγής των 

τελετών ορκωμοσιών ανά τρία άτομα και με ενδιάμεση απόσταση 2 κενά καθίσματα. 
7. Η επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών συνοδευόμενα από επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης  θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
8. Κατά την είσοδο στο χώρο τελετής της ορκωμοσίας θα γίνεται έλεγχος των παρευρισκόμενων 

παραβάλλοντας τα ονόματα με την υπάρχουσα, σε αλφαβητική σειρά, λίστα καταγραφής τους. 
9. Η γνωστοποίηση των ονομάτων των προσκεκλημένων από κάθε απόφοιτο στη Γραμματεία του 

Τμήματος θα γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής 
ορκωμοσίας. 

10. Οι χαιρετισμοί των αρμοδίων αρχών και η κεντρική ομιλία της τελετής να μην υπερβαίνουν τα 5 
λεπτά σε διάρκεια, εκάστη. 

11. Ο αριθμός των προσκεκλημένων που δύναται ο κάθε απόφοιτος να φέρει στην τελετή δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους 3 εντός της αίθουσας. 

12. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων αποφοίτων και συγγενών στις τελετές ορκωμοσίας που θα 
πραγματοποιηθούν στα Μεγάλα Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης, στα Γρεβενά 
και στην Καστοριά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120. 

13. Στον χώρο τέλεσης της ορκωμοσίας υποχρεούνται άπαντες να είναι καθήμενοι.  
14. Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους, τόσο κατά τη διάρκεια των τελετών 

ορκωμοσίας όσο και κατά τη λήψη φωτογραφιών εκτός της αίθουσας. 
15. Οι απόφοιτοι δεν θα φορούν τηβέννους για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. 
16. Το κάθε Τμήμα, με απόφαση της Συνέλευσης αυτού, δύναται να μεταθέσει την ημερομηνία 

διεξαγωγής ορκωμοσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
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Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 10-11-2021 

Ο Πρύτανης 
 
 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης 

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
 
 

Δ. Βαβλιάρα 

 


		2021-11-11T10:48:26+0200
	DESPOINA VAVLIARA




