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Διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών κατά
την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΠΡΟΣ
Όλες τις Ακαδημαϊκές και
Υπηρεσιακές Μονάδες
του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην συνεδρίασή της με αριθμό 3030/297-2020, έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ.Α´/22-06-1925) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν
Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του
Ν. 3108/1954.
2.
Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 2, 13 παρ. 2 περ. στ΄ και λστ΄ και 14 παρ. 2 περ. δ΄ και στ΄
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 αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4.
Την αριθμ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/05-07-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
5.
Την αριθμ. 164/3-9-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του
Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις αριθμ. 1757/17-09-2019
(ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ:
Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
6.
Την αριθμ. Φ. 1.231/Β1/425/25-08-2000 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/05-092000), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/13-12-2002, ΦΕΚ 1517/τ.Β’/11-10-2004, ΦΕΚ
625/τ.Β’/18-05-2006 και ΦΕΚ 1552/τ.Β ́/23-04-2020) και ισχύει.
7.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», (ΦΕΚ 90/τ.
A’/01-05-2020).
8.
Τις διατάξεις της με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις σχετικά με
την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια
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κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των
εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», (ΦΕΚ 1935/τ.B´/20-05-2020).
9.
Τις διατάξεις της με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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», (ΦΕΚ 1971/τ.B´/21.05.2020).
10.
Τις διατάξεις της με αριθμό 98540/Ζ1/23-7-2020 Υπουργικής Απόφασης «Διεξαγωγή της
επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (ΦΕΚ 3073/τ.B´/23.07.2020).
Aφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της διεξαγωγής των εξετάσεων των φοιτητών κατά την
επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λαμβάνοντας
υπόψη τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα και με πρώτιστο μέλημα την αδιαπραγμάτευτη μέριμνα
για την υγεία και την ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού,
αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, ως ακολούθως:
Επιβεβαιώνει την ισχύ των με αριθμ. 23695/11-5-2020 (σχετικά με τον πρώτο κύκλο σπουδών),
23747/11-5-2020 (σχετικά με την πρακτική άσκηση), 23989/14-5-2020 (σχετικά με τον δεύτερο κύκλο
σπουδών) αποφάσεων της συνεδρίασης Συγκλήτου με αριθμό 3023/8-5-2020, καθώς και την ισχύ της με
αριθμ. 25048/27-5-2020 (σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής) απόφασης της συνεδρίασης
Συγκλήτου με αριθμό 3024/26-5-2020, ως προς το περιεχόμενό τους σχετικά με τη διεξαγωγή των
εξετάσεων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου με τις μεθόδους της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τέλος, η Σύγκλητος επιθυμεί να διακηρύξει ότι η πραγματοποίηση των εξετάσεων με τη χρήση μεθόδων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης και σε καμιά περίπτωση δεν
πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική
παρουσία.

Εσωτερική διανομή
-Γραμματεία Συγκλήτου
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