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ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

 
Σας ενημερώνουμε ότι, οι  Καθομολογήσεις των Διπλωματούχων  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης* στις ημερομηνίες:   

2 3 . 0 2 . 2 0 2 2 ,  2 5 . 0 2 . 2 0 2 2  κ α ι  0 1 . 0 3 . 2 0 2 2 ,  

σύμφωνα με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, την εφαρμογή των 

προληπτικών μέτρων, και με μέγιστο αριθμό καλεσμένων ένα (1) άτομο, ως εξής 
 
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 

12:00  

• Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για τους φοιτητές 

 το επίθετο των οποίων αρχίζει από Α έως και Κ  
  

13:00  

• Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για τους φοιτητές 

το επίθετο των οποίων αρχίζει από Λ έως και Ω 

 
14:00  

• Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. 

 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022  
 
12:00  

• Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης για τους φοιτητές 

        το επίθετο των οποίων αρχίζει από Α έως και Κ 

 
13:00   

• Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης για τους φοιτητές 

το επίθετο των οποίων αρχίζει από Λ έως και Ω 
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14:00   

• Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. 

 

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022  

11:00   

• Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για 
τους φοιτητές  το επίθετο των οποίων αρχίζει από Α έως και Λ 

 
12:00   

• Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για 
τους φοιτητές  το επίθετο των οποίων αρχίζει από Μ έως και Ω 

 
13:00   

• Τμήμα Βιοτεχνολογίας. 

 

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι να προσέλθουν 20 λεπτά νωρίτερα από την 
αντίστοιχη προγραμματισμένη ώρα ορκωμoσίας τους στην αίθουσα Τελετών που 
βρίσκεται στον 1ο Όροφο του κεντρικού κτιρίου για την πραγματοποίηση της 
τελετής. 

 Επίσης οι εν λόγω πτυχιούχοι προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν 
συμπεριληφθεί στην Τελετή Καθομολόγησης μπορούν από 11-02-2022 να 
αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους κάνοντας εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πύλη 
Προπτυχιακών Σπουδών (http://estudent.aua.gr) στην αρχική σελίδα με τις 
Ανακοινώσεις. 
 Τέλος όσοι υπηρετούν τηv στρατιωτική τους θητεία και χρειάζονται 
Βεβαίωση προκειμένου να εγκριθεί η άδεια τους για να παραστούν στην Τελετή 
Καθομολόγησης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο email mix@aua.gr 
μέχρι την Δευτέρα 18/02/2022. 
 
 
 

* ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/23.09.2021 (ΦΕΚ Β΄4406/24.09.2021) άρθρο 12, παρ. 1: «Η διεξαγωγή 
τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η 
είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν 
επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ 
(48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας 
ελέγχου ταυτοπροσωπίας». 
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