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AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Απόφαση 5 / 30 / 7-5-2020 

 

Θέμα: Εκπαιδευτική λειτουργία του Δ.Π.Θ. - Εξετάσεις (ΘΕΜΑ Ε1 – Έκτακτα 

Φοιτητικά). 

 

 

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 8 & 9 του ν.4009/2011 ( αριθ. 195/6-9-2011 

ΦΕΚ, τ. α΄). 

2. Την  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 Κ.Υ.Α.  (αριθ. 1699/5-05-2020 ΦΕΚ, τ. β΄) με 

την οποία παρατείνεται η ισχύς της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020 ΚΥΑ (αριθ. 

956/21.03.2020 ΦΕΚ, τ. β΄) έως 31-5-2020 και γίνεται επανέναρξη της λειτουργίας 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. 

3. Το άρθρο 36 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αριθ. 90/1-05-2020 ΦΕΚ, τ. 

α΄) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα». 

4. Την από 1-7-2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθ.592/2019) για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Π.Θ. στις πόλεις 

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. 

5. Την από 21-6-2019 υπογραφείσα σύμβαση μίσθωσης δωματίων για τη στέγαση 

φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη. 

6. Τις με αριθ. 623-1/2018, 623-2/2018 και 623-3/2018 υπογραφείσες συμβάσεις  για 

τη μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 

νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ -ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και 

στέγασης. 

7. Την από 5-2-2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθ. 614/2019) για τη σίτιση των 

δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις: (Α) 

ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνή και Ξάνθη και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. 

8. Το με αριθ. πρωτ. 116/16-3-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/40475/1577/17-3-2020) έγγραφο 

του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα: 

«Εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα». 

9. Το με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/40467/2415/17-3-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/40469/1702/7-4-

2020) έγγραφο του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή 
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κ. Αλέξανδρου Πολυχρονίδη σχετικό με την καταγραφή του αριθμού των 

μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου τα οποία θα προσφέρονται με εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση από τις 23-3-2020. 

10. Την  αριθ. 4/30/7-5-2020 απόφασή της σχετική με την τροποποίηση του 

Ακαδημαϊκού Ημερολογίου πανεπιστημιακού έτους 2019-2020. 

11. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊού COVID-19 και την ανάγκη  ολοκλήρωσης του εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προκειμένου το Δ.Π.Θ. να διασφαλίσει την ομαλή 

ακαδημαϊκή του λειτουργία, 

 

αποφάσισε ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις παρούσες συνθήκες μπορεί 

να υποστηρίξει αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως εξετάσεις, σύμφωνα με οδηγίες που θα 

δοθούν περαιτέρω προς τις Σχολές και τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης 

 Καθηγητής Χειρουργικής 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Πρυτανικών Αρχών 

2. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 

3. ΔΑΘ  

4. Τμήματα Δ.Π.Θ. 

5. Μέλη ΔΕΠ (μέσω των Τμημάτων) 
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