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-Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
ΘΕΜΑ 1ο: Εκπαιδευτική διαδικασία
Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 12ης-1-2021, μετά
από συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού
Εξαμήνου αποφάσισε τα εξής:
Οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου θα διενεργηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα
που έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Σχολές και τα Τμήματα. Ισχύει η προηγούμενη
απόφαση της Συγκλήτου (από 22.12.2020), η οποία προέβλεπε εξ αποστάσεως
εξετάσεις και έναρξη της εξεταστικής περιόδου, κατά περίπτωση, την τελευταία
εβδομάδα του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2021. Σε συνέχεια
της ως άνω απόφασης διευκρινίζονται, επιπροσθέτως, τα εξής:
1. Τα εργαστηριακά μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση απαιτεί φυσική
παρουσία και των οποίων η διδασκαλία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-1-2021,
είναι δυνατόν να μην εξεταστούν στο πλαίσιο της εν λόγω εξεταστικής. Με
απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής θα είναι δυνατή η μεταφορά τους στο Εαρινό
Εξάμηνο, ώστε η εξέτασή τους να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της διδασκαλίας τους. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές ούτε
στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ασκηθεί σε αυτά τα εργαστήρια σε προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος. Οι εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν
κανονικά στην εξεταστική του Φεβρουαρίου.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων, τα οποία από τη φύση τους δεν είναι δυνατό να
εξεταστούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, το Τμήμα ή η Σχολή δύναται, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του διδάσκοντος, να αποφασίσει μεταφορά της
εξέτασής τους εντός του Εαρινού Εξαμήνου, και σε κάθε περίπτωση πριν την
εξεταστική του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μόλις οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Η μεταφορά της εξεταστικής σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα
εγκριθεί και από τη Σύγκλητο.

3. Η μεταφορά της εξέτασης των μαθημάτων κατά τα ανωτέρω δεν θα οδηγήσει σε
απώλεια εξεταστικής και δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής του
Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
4. Όπως και κατά τις εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους, η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που
συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική
επαφή από επιτηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Δεν
πραγματοποιείται τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο
διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και
τον επιτηρητή. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό τόσο το αδιάβλητο
και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και την ίση μεταχείριση.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φοιτητές δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις
γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις, λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών
μέσων, το Τμήμα οργανώνει, σε συνεννόηση με τους εμπλεκομένους (διδάσκοντες
και εξεταζομένους), προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις για τους
συγκεκριμένους φοιτητές, αφού εξασφαλισθεί η πρόσβαση εκάστου φοιτητή στα
απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (υπολογιστής, διαδίκτυο, μικρόφωνο, κλπ). Κατά τις
προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος
του με τον εξεταζόμενο φοιτητή.
6. Εξυπακούεται ότι, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί
σχετική ΚΥΑ, θα υπάρχει η δυνατότητα και για εξετάσεις δια ζώσης, τηρουμένων
φυσικά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων (όπως πραγματοποιήθηκαν ήδη σε
προηγούμενες εξεταστικές), χωρίς να μεταβληθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Συνημμένα: διαβιβάζεται η από 22-12-2020 σχετική απόφαση Συγκλήτου.
Ο Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 22-12-2020
(12η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21)
Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 25ο
Εκπαιδευτική Διαδικασία.
Η Σύγκλητος διαπιστώνει ότι, με την εξ αποστάσεως διδασκαλία όλων των
μαθημάτων που δεν απαιτούν φυσική παρουσία, η εκπαιδευτική διαδικασία
εξελίσσεται ομαλά και ολοκληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Για τον λόγο αυτό
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και
αποφασίζει τα εξής:
 Με σκοπό το Ίδρυμα να προχωρήσει συντεταγμένα στην ολοκλήρωση του
χειμερινού εξαμήνου και την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου, η Σύγκλητος
καλεί τις Σχολές και τα Τμήματα να εκπονήσουν άμεσα και να ανακοινώσουν στις
οικείες ιστοσελίδες το πρόγραμμα των εξετάσεων, με έναρξη, κατά περίπτωση, την
τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.
 Η ανάγκη άμεσης ανάρτησης των προγραμμάτων της εξεταστικής περιόδου από τη
μια πλευρά, προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές, και η αβεβαιότητα ως προς
την εξέλιξη της πανδημίας από την άλλη, επιβάλλουν να προγραμματιστεί ως
καταρχήν τρόπος διενέργειας των εξετάσεων η εξέταση χωρίς τη φυσική παρουσία
των φοιτητών.
 Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. θα αποστείλει στους διδάσκοντες οδηγίες για τη διενέργεια των
εξετάσεων εξ αποστάσεως, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων δύο
εξεταστικών περιόδων. Αν η υγειονομική κατάσταση αποκλιμακωθεί σε τέτοιο
βαθμό που επιτρέψει και την εξέταση με φυσική παρουσία, τότε θα δοθεί η
δυνατότητα και για άλλους τρόπους εξέτασης.
 Συστήνεται να προταχθεί στο πρόγραμμα η εξέταση εκείνων των μαθημάτων για τα
οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η διανομή των συγγραμμάτων (όπως είναι μαθήματα
του εαρινού εξαμήνου ή μαθήματα για τα οποία τα συγγράμματα διατίθενται
ηλεκτρονικά). Αν το κρίνουν απαραίτητο, οι Σχολές/Τμήματα μπορούν να
επιμηκύνουν- το πολύ κατά μία εβδομάδα- το πρόγραμμα των εξετάσεών τους.
 Όσα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθώς
απαιτείται η παρακολούθησή τους με φυσική παρουσία, δεν εμπίπτουν στο
παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Η εξέταση των εργαστηριακών αυτών μαθημάτων θα
προγραμματιστεί και θα διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν, αφού πρώτα
ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους.
Αθήνα, 22-12-2020
O Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά

