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Πρακτικό 

της συνεδρίασης της Συγκλήτου  

της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

στις 5 Ιουνίου 2020 

 

Παρόντες :       Πρύτανης : Νικόλαος Τρανός 

Μέλη       :       Αντιπρυτάνεις: Φωτεινή Ζήκα, Βασίλειος Βλασταράς,,  

   Αγγελής Αντωνόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, 

Γεώργιος Καζάζης, Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών 

Τεχνών, Παναγιώτης Πούλος, Πρόεδρος Τμήματος Θεωρίας & 

Ιστορίας της Τέχνης, Ρέτσος Χαράλαμπος, Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ, 

Μεραμπελιώτης Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος ΕΕΠ, Ζαμάνης 

Νικόλαος, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού.  

 

  

  

*** 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2020 

της ΑΣΚΤ. 

 

 Πριν από την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης - η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη με αρ. 429/12 Μαρτίου 

2020 (ΦΕΚ 850 τ. Β/13.03.2020), Κ.Υ.Α., - ο Πρύτανης διαπιστώνει ότι το 

σώμα βρίσκεται σε απαρτία.  

 

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.30 π.μ. 

…………………………………………………………………………………... 

1) Εισάγεται για συζήτηση το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την 

διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019 - 

2020. 

  

Η Σύγκλητος μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ.Α): «Δομή, 

Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση 
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των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α'): 

«Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για 

την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 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». 

4. Την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, 

τ. Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης 

Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 

Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων και Πάσης 

Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 

Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας, Προσωρινής 

Απαγόρευσης των Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εντός και Εκτός της 

Χώρας και Προσωρινής Απαγόρευσης Μετακινήσεων και Επισκέψεων 

Μαθητών, Φοιτητών, Σπουδαστών και Εκπαιδευτικών, Καθώς και 

Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών 

Μονάδων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για 

το Χρονικό Διάστημα από 21-03-2020 έως και 10-042020». 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-

2020. τ. Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20021/21-03- 2020 (Β' 956) έως -05. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010, τ. Α'): 

«Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και 

πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
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Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις 

και η Τροποποίηση Αυτού με το Άρθρο 23 του ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 

254/21-11-2013,τ.Α΄). 

7. Την υπ' αριθμ. 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'). 

8. Την υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1/21-05-2020 (Φ.Ε.Κ. 1971/21-05-2020. τ. Β') 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας 

«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». 

9. Την υπ' αριθμ. 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'). 

10. Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και τις 

απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών των δυο ακαδημαϊκών 

Τμημάτων του Ιδρύματος. 

11. Την επιτακτική ανάγκη για προγραμματισμό και ολοκλήρωση του 

εαρινού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου εντός του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2019 — 2020. 

12. 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 Κορωνοϊού COVID-19. 

13. Τις διαθέσιμες υποδομές που τηρούνται στην Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών, για τις ανάγκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών των 

δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής του Ιδρύματος. 

14. Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το τρέχον εαρινό 
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εξάμηνο εφαρμόστηκε στο 98% περίπου των μαθημάτων/ασκήσεων των 

Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.  

15. Την εισήγηση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, 

(συνεδρίαση 11.05.2020), η οποία επισυνάπτεται του παρόντος 

πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.  

16. Την εισήγηση του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης 

(συνεδρίαση 01.06.2020), η οποία επισυνάπτεται του παρόντος 

πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.  

17. Τη διατυπωθείσα γνώμη του Πρυτάνεως και τη διεξοδική συζήτηση και 

τις απόψεις που διατυπώθηκαν μεταξύ των μελών, 

 

αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι: 

Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ακαδημαϊκών 

Τμημάτων της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 

του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 να πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως 

μεθόδους και πρακτικές που θα διασφαλίζουν τον αδιάβλητο και τον ενιαίο 

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

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων θα 

πρέπει να ξεκινά στις 9 Ιουνίου 2020, όπως έχει προσδιοριστεί με πρόταση των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα 

συγγράμματα τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ 

αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, 

λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του διδάσκοντος και Προέδρου του οικείου 

Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος. 

Οι εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση της παρ. 

5 του άρθρου 33 του ν. 2009/2011 και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Η εξεταστική περίοδος λήγει στις 26 Ιουνίου 2020, ενώ οι σχετικές 

βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστημα που 

τηρούν οι γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων έως και τις 27 Ιουλίου 

2020, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης και 

χορήγησης των τίτλων σπουδών.  
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Οι εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο 

δύνανται να υλοποιούνται μετά την 9
η
 Ιουνίου 2020 έως 26 Ιουνίου 2020. 

Οι αρμόδιοι διδάσκοντες μαθημάτων ή σεμιναρίων ή ασκήσεων 

μεριμνούν για τη διενέργεια των εξετάσεων σύμφωνα με την παρούσα 

απόφαση, ενημερώνοντας τους φοιτητές με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι δε 

φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους 

στις εξετάσεις. Οι διδάσκοντες και τα ακαδημαϊκά Τμήματα δύνανται να 

οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης με προφορικό, γραπτό, πολλαπλών επιλογών 

και συνδυασμό αυτών ή και σε συνδυασμό με εργασία.  

Για τη διεξαγωγή των διπλωματικών εξετάσεων, που δεν δύνανται να 

ολοκληρωθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τις 25.5.2020 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 1935/20-5-2020, τ. Β'), λαμβανομένων υπόψη, από τα 

ακαδημαϊκά Τμήματα, των αναγκών διαχείρισης των περιπτώσεων Κυπρίων ή 

άλλων αλλοδαπών φοιτητών, περιορίζοντας τη διαδικασία αυτή κυρίως στους 

επί πτυχίω φοιτητές.  

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας που 

έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 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 Διδάσκοντες των ακαδημαϊκών Τμημάτων. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εξ 

αποστάσεως εξετάσεων ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής του Ιδρύματος. 

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. 

 H Σύγκλητος επισημαίνει το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας που 

εφαρμόζει το Ίδρυμα, καθώς και η απόκτηση των τεχνολογικών μέσων για την 

εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία, συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστος με 

το οποίο επιβαρύνεται η ΑΣΚΤ, εις βάρος άλλων σημαντικών αναγκών της. 

Επίσης, η ΑΣΚΤ διοργανώνει ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για το Τμήμα 

Εικαστικών Τεχνών, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του 

Τμήματος, εξαιρούνται της διαδικασίας των Πανελληνίων αλλά είναι 

Πανελλαδικού επιπέδου. Ιδιαίτερα για τον επερχόμενο Σεπτέμβριο, οι 

εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργηθούν υπό τις υφιστάμενες οδηγίες 
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του ΕΟΔΥ, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του 

covid- 19 και υπό τις σχετικές οδηγίες που θα εκδώσει το Ίδρυμα. 

Τέλος, η Σύγκλητος ζητά από την πολιτεία να εξασφαλίσει πρόσθετη 

χρηματοδότηση, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών δαπανών. 

…….……………………………………………………………………………… 

        Ο Πρύτανης 

 

 

 

   Καθηγητής Νίκος Τρανός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗ2Ε46Ψ8ΝΖ-ΜΝΡ


		2020-06-09T14:33:58+0300
	Athens




