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                                                             ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

            Αριθμ. Πρωτ.: 9679/20/ΓΠ                                                                                                    Βόλος, 26-05-2020 

 

Θέμα: «Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020». 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(Τακτική συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 232/15-05-2020) 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2013 (Φ.Ε.Κ. 134/5-6-2013 τ. Α΄) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/5-6-2013 τ. Α΄) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη 
Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α΄) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης-
Αντιπρυτάνεις» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4009/2011. 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις. 

8. Την με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) 
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 
01-09-2018 έως 31-08-2022. 

9. Το ΦΕΚ 4086/τ.Β΄/18-9-2018 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 απόφαση 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ469Β7Ξ-ΞΝΡ) περί καθορισμού του τομέα 
ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς 
αναπλήρωσης Πρύτανη. 

10. Την αριθμ. πρωτ. 20732/19/ΓΠ/4-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΛΠ469Β7Ξ-ΗΞΦ) Διαπιστωτική Πράξη του 
Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-
04-2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.  

12. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, τ. Α΄) «Κατεπείγοντα Μέτρα 
Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης 
Περιορισμού της Διάδοσής του». 
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13. Τις 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) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασ. Διγαλάκη. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010, τ.Α΄) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις».  

15. Την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου τoυ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 84η/04-05-
2020 συνεδρίασή του.  

16. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
λόγω της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19, τον περιορισμό της διάδοσής του, αλλά και της 
εύρυθμης ακαδημαϊκής – εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος. 

17. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη, τη συζήτηση και την 
ψηφοφορία που διεξήχθη. 

18. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 232ης/15-05-2020 τακτικής Συνεδρίασης της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Θέμα 3.5) με τίτλο: ‘Εξεταστική περίοδος εαρινού 

εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020’. 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 
Επί συνόλου 47 μελών της Συγκλήτου, με 45 θετικές ψήφους, 1 λευκή ψήφο και 1 αποχή, την εξέταση 

όλων των μαθημάτων και των εργαστηρίων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου με εξ αποστάσεως 

μεθόδους, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, προασπίζοντας τη δημόσια 

υγεία των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου. Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι κλινικές ασκήσεις-εξετάσεις στα Τμήματα Ιατρικής 

και Κτηνιατρικής και στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, οι οποίες θα 

υλοποιηθούν με φυσική παρουσία των φοιτητών. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κλινικών 

ασκήσεων - εξετάσεων περιορίζεται στα τελευταία έτη σπουδών και στους επί πτυχίω φοιτητές του 

Τμήματος Ιατρικής και των Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής oι οπoίες 

θα διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, καθώς και στους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος 

Κτηνιατρικής των οποίων οι κλινικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Για την ανωτέρω διαδικασία θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής 

και προστασίας του ΕΟΔΥ. Σημειώνεται ότι για την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» 

εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων. 

Η εξεταστική περίοδος του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου ορίζεται από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 

μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να εξειδικεύσουν ή και να 

διαφοροποιηθούν ως προς το χρόνο έναρξης και λαμβάνοντας υπόψη τη διανομή των συγγραμμάτων 

προς τους φοιτητές/φοιτήτριες.  

Διευκρινίζεται ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» αποτελεί 

πρακτική έκτακτης ανάγκης που έχει ως γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με φυσική παρουσία. 
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                                                                                       Ο Πρύτανης 

 

                                                                                                                                                                                                                            

(υπογραφή) * 

     

                                                                         Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας. 
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