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AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Απόφαση  1 / 31 / 4-6-2020 

 

Θέμα: Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ 

κύκλου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΘEMA Ε1- 

Φοιτητικά). 

 

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) με θέμα 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η 

οποία στο άρθρο 12 παρ. 1 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «…για όσο χρονικό 

διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο 

πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να 

διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης». 

2. Την από 01-05-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) με θέμα 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

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

οικονομική κανονικότητα», η οποία προβλέπει στο άρθρο 36 παρ. 3 τη ρύθμιση 

των σχετικών με τις εξετάσεις ζητημάτων με την έκδοση κανονιστικής 

απόφασης. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 215/11-05-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1699) 

και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90)». 

4. To με αριθ. πρωτ. Υ. Σ. 137/13-05-2020 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/47829/2972/15-05-2020 

έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα 

«Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας.  

5. Την αριθ. 59181/Ζ1/19-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β’ 1935/20-5-2020) με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 

κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική 
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άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020». 

6. Την αριθ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/21-5-2020 Β΄) με θέμα 

«Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους». 

7. Τις από 03-02-2020 Οδηγίες για τις σχολικές μονάδες και φορείς που παρέχουν 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

8. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/47049/1914/08-05-2020 απόφαση της 

Συγκλήτου με θέμα «Εκπαιδευτική λειτουργία του Δ.Π.Θ. – Εξετάσεις», με την 

οποία η Σύγκλητος αποφάσισε ότι το Δ.Π.Θ. στις παρούσες συνθήκες μπορεί 

να υποστηρίξει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εξετάσεις.  

9. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/50805/2299/1-6-2020 απόφαση – εισήγηση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ. 

10. Το με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΑΘ/49225/3063/22-5-2020 έγγραφο του Πρύτανη του 

Δ.Π.Θ. προς όλα τα Τμήματα και τις Σχολές του Δ.Π.Θ. σχετικό με τις οδηγίες 

και τα μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

11. Το με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΣΥΠ/33486/91/12-02-2019 έγγραφο της ΔΟΣΥΠ με 

θέμα «Αξιολόγηση φοιτητών με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

ικανοτήτων (μαθησιακές διαταραχές).  

12. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΓΠΔ/51059/99/2-6-2020 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/51060/2120/3-

6-2020) εισήγηση της Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 

Δ.Π.Θ. 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την υγεία 

και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του και πλήρως 

συμμορφούμενο α) με τις προαναφερόμενες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την 

έννομη υποχρέωσή του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δυνατότητα για εξ 

αποστάσεως αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (ΥΑ αριθμ. 59181/Ζ1), β) με 

την υποχρέωσή του για εκπλήρωση καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, δηλαδή την εκπλήρωση του σκοπού του Δ.Π.Θ. που συνίσταται στην 

παροχή εκπαίδευσης βάσει της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, γ) 

με την ανάγκη προσαρμογής στις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους/τις  φοιτητές/τριες να 

λάβουν μέρος στην αξιολόγηση με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία 

τη δική τους και του οικείου περιβάλλοντός τους, δ) με το γεγονός ότι η διενέργεια της 

αξιολόγησης αποτελεί τμήμα της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. και δεν 

απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τηλεδιάσκεψης, και ε) την ανάγκη ομαλής  

διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με τη χρήση ασφαλιστικών δικλίδων και 

ενιαίων μέσων εφαρμογής  για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της 

αξιολόγησης αλλά και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

Αποδέχεται την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, των αρμόδιων 

υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και την εισήγηση της Υπεύθυνης Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων του Δ.Π.Θ. για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως 

εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 
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καθορίζει λεπτομερώς κατά το άρθρο 7 παρ. 2, περ. α΄, β΄, γ΄, και δ΄ της με αριθμό 

59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ, τα παρακάτω: 

α) Τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα 

μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία 

θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης. 

 

β) Την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ 

αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπεύθυνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δ.Π.Θ. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 

(Α΄137). 

 

γ) Τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ 

αποστάσεως αξιολόγησης. 

 

δ) Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων 

αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών ορίστηκε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. και 

συνεπικουρείται από τον/την Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. 

 

Τέλος, υπογραμμίζεται με την απόφαση της Συγκλήτου ότι η πραγματοποίηση των 

μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης.  

 

 

                 Ο Πρύτανης 

 

 

 

                                                                          Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης 

                                                                              Καθηγητής Χειρουργικής 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Γραφείο Πρυτανικών Αρχών 

- Δ/νση Μηχανοργάνωσης  

- Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

- κα Δήμητρα Τσιμπιρίδου, Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΔΠΘ  

- ΥΚ-ΚΔΔ 

- ΜΟ.ΔΙ.Π. 

- Σχολές ΔΠΘ Κομοτηνή – Ξάνθη - Αλεξ/πολη - Ορεστιάδα 

- Τμήματα ΔΠΘ Κομοτηνή – Ξάνθη - Αλεξ/πολη – Ορεστιάδα 

- Μέλη ΔΕΠ (μέσω των Τμημάτων) 
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