
 

Πάτρα 22  Μαΐου 2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

και της ρύθμισης επί μέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α 59181/Ζ1/19.5.2020 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(συνεδρίαση 167/21.5.2020) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. … 

. 

9. Το  υπ΄αριθ.  305/15858/20.5.2020  έγγραφο  της  Πρυτανείας  µε  τη  συνηµµένη «Εισήγηση για τη 

διεξαγωγή εξετάσεων της Επιτροπής για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστηµίου στις 

συνθήκες της επιδηµίας COVID-19» 

10. Την υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 

«Ρυθµίσεις σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και 

δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση 

φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά  το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-

2020 (ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β΄) 

11. Τον µεγάλο αριθµό προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των 

Σχολών του Ιδρύµατος και την ιδιαίτερη χωροταξική κατανοµή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος 

στις πόλεις που εδρεύει 

12. Την ιδιαίτερη φυσιογνωµία και τις απαιτήσεις των προγραµµάτων σπουδών του Ιδρύµατος, καθώς 

και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερης διαχείρισης της 

εύρυθµης λειτουργίας των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των Σχολών του Ιδρύµατος 

13. Την επιτακτική ανάγκη για προγραµµατισµό και ολοκλήρωση του εαρινού εξαµήνου και της 

εξεταστικής περιόδου εντός του Ακαδηµαϊκού Έτους 2019 – 2020 

14. Την επιτακτική ανάγκη για προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, του πάσης φύσεως 

προσωπικού και όλων των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος, υπό τις έκτακτες 

συνθήκες που ισχύουν, για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊου COVID-19. 

15. Τις διαθέσιµες υποδοµές που τηρούνται στο Πανεπιστήµιο Πατρών για τις ανάγκες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης των φοιτητών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των Σχολών του Ιδρύµατος. 

16. Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το τρέχον εαρινό εξάµηνο εφαρµόστηκε στο 93% 

περίπου των µαθηµάτων/ασκήσεων των Προγραµµάτων Σπουδών του Ιδρύµατος 



17. Τη διατυπωθείσα γνώµη της Πρυτάνεως και τη διεξοδική συζήτηση και τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν µεταξύ των µελών, αποφασίζουµε κατά πλειοψηφία: 

Τη διεξαγωγή, µε την εξ αποστάσεως µέθοδο, των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων των 

µαθηµάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 

2019-2020, µε τη χρήση τρόπων και µέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και 

ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων, όπως καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις διαπιστωµένης αδυναµίας πρόσβασης στα διαθέσιµα ψηφιακά µέσα εξ αποστάσεως 

εξέτασης για µεµονωµένες περιπτώσεις φοιτητών και µόνον, λαµβάνεται µέριµνα µε ευθύνη του 

οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τµήµατος, για την αντιµετώπιση του θέµατος. 

Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού 

έτους 2019-2020, τη µείωση του αριθµού των εβδοµάδων διδασκαλίας για ένα ή περισσότερα 

µαθήµατα ή την παράταση του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε 

πρόγραµµα σπουδών λαµβάνεται από την Πρύτανι του Ιδρύµατος κατόπιν αιτιολογηµένης 

εισήγησης του Προέδρου του Τµήµατος. Οι εξετάσεις δύνανται να πραγµατοποιούνται κατά 

παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2009/2011 αλλά και κατά τις ηµέρες Σάββατο και 

Κυριακή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα συγγράµµατά τους 

για τα εξεταζόµενα µαθήµατα. 

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστική περίοδος λήγει στις 24 Ιουλίου 2020 ενώ οι σχετικές βαθµολογίες 

θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστηµα του Ιδρύµατος, µε µέριµνα των αρµοδίων 

διδασκόντων έως τις 31.7.2020, προκειµένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης 

και χορήγησης των τίτλων σπουδών οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του µηνός Αυγούστου. 

Οι αρµόδιοι διδάσκοντες µαθήµατος ή σεµιναρίου ή άσκησης µεριµνούν για τη διενέργεια των 

εξετάσεων σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, ενηµερώνοντας του φοιτητές µε κάθε πρόσφορο 

µέσο. Οι δε φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή τους στις 

εξετάσεις 

Για τη διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων που δεν δύνανται να ολοκληρωθούν 

µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τις 25.5.2020 εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 

3 της υπό στοιχείο 10 σχετικής Υ.Α, λαµβανοµένων υπόψη από τα Τµήµατα των αναγκών διαχείρισης 

των περιπτώσεων Κυπρίων ή άλλων αλλοδαπών φοιτητών. Η µέριµνα για την τήρηση των µέτρων 

προστασίας, όπως αυτά ισχύουν µε οδηγίες των αρµόδιων Υπουργείων καθώς και µε την 

αναµενόµενη Κ.Υ.Α των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ανήκει στους Προέδρους και τους 

∆ιδάσκοντες των Τµηµάτων. 

Επισηµαίνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ’ εξαίρεση και µόνον 

για τις υφιστάµενες έκτακτες ανάγκες και δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τη δια ζώσης 

ακαδηµαϊκή-εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 



ΑΠΟΦΑΣΗ 

Για την εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους  

κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της Υ.Α 59181/Ζ1/19.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1935) 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(συνεδρίαση 167/21.5.2020) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. … 

. 

9. Το  υπ΄αριθ.  305/15858/20.5.2020  έγγραφο  της  Πρυτανείας  µε  τη  συνηµµένη «Εισήγηση για τη 

διεξαγωγή εξετάσεων της Επιτροπής για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστηµίου στις 

συνθήκες της επιδηµίας COVID-19» 

10. Την υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 

«Ρυθµίσεις σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραµµάτων σπουδών πρώτου και 

δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση 

φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά  το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-

2020 (ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β΄) 

11. Τον µεγάλο αριθµό προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των 

Σχολών του Ιδρύµατος και την ιδιαίτερη χωροταξική κατανοµή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος 

στις πόλεις που εδρεύει 

12. Την ιδιαίτερη φυσιογνωµία και τις απαιτήσεις των προγραµµάτων σπουδών του Ιδρύµατος, καθώς 

και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερης διαχείρισης της 

εύρυθµης λειτουργίας των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των Σχολών του Ιδρύµατος 

13. Την επιτακτική ανάγκη για προγραµµατισµό και ολοκλήρωση του εαρινού εξαµήνου και της 

εξεταστικής περιόδου εντός του Ακαδηµαϊκού Έτους 2019 – 2020 

14. Την επιτακτική ανάγκη για προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, του πάσης φύσεως 

προσωπικού και όλων των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος, υπό τις έκτακτες 

συνθήκες που ισχύουν, για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊου COVID-19. 

15. Τις διαθέσιµες υποδοµές που τηρούνται στο Πανεπιστήµιο Πατρών για τις ανάγκες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης των φοιτητών των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων των Σχολών του Ιδρύµατος. 

16. Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το τρέχον εαρινό εξάµηνο εφαρµόστηκε στο 93% 

περίπου των µαθηµάτων/ασκήσεων των Προγραµµάτων Σπουδών του Ιδρύµατος. 

17. Την υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρ. 167/21.5.2020) «Επί της 

διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης 

επί μέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α 59181/Ζ1/19.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1935)» 

18. Τη σχετική εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου 

Πατρών 



19. Τη διατυπωθείσα γνώµη της Πρυτάνεως και τη διεξοδική συζήτηση και τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν µεταξύ των µελών, αποφασίζουµε κατά πλειοψηφία: 

 

Τη διεξαγωγή, με την εξ αποστάσεως μέθοδο, των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων των 

μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του 

Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-

2020, με τη χρήση των τρόπων και μέσων που προτείνονται στην υπ’ αριθ. 304/20.5.2020 συνημμένη 

στο παρόν Πρόταση της Επιτροπής για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες 

της επιδημίας COVID-19. 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και απαρέγκλιτης εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης 

των εξεταζόμενων φοιτητών για όλα τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της οικείας Σχολής, 

υπεύθυνος ορίζεται ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, συνεπικουρούμενος από επιτροπή που ορίζεται σε 

κάθε Τμήμα αυτής αποτελούμενο από μέλη του Τμήματος και τον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο. Για τις 

ανάγκες εφαρμογής των ανωτέρω, οι εν λόγω επιτροπές των Τμημάτων και ο οικείος Κοσμήτορας 

συνεργάζονται με το Τμήμα Δικτύων και την Επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του 

Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας COVID-19 του Ιδρύματος. 

 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 


