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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

12θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΣΗ 22.07.2020 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
Θζμα 5: Θζματα Διενζργειασ Εξετάςεων Περιόδου επτεμβρίου 2020 
………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………… 
Η φγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ 
υπόψθ: 
α. Σισ διατάξεισ του άρκρου 33 του ν. 4009/2011, (Α’ 195), «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν, 

β. τισ διατάξεισ τθσ 13035/Β1/22.05.2002 ΤΑ (Βϋ 671) «Ζγκριςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν» και κυρίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 
67, 

γ. τθν ανάγκθ προγραμματιςμοφ και ζκδοςθσ προγράμματοσ εξετάςεων για τθ διενζργεια των 
επαναλθπτικϊν εξετάςεων επτεμβρίου 2020 και  

δ. τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν οι κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά 
τθ διενζργεια των εξετάςεων,  

 
Αποφαςίηει: 

1. Οι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ περιόδου επτεμβρίου 2020 προγραμματίηονται να 

πραγματοποιθκοφν με γραπτι εξζταςθ με φυςικι παρουςία των φοιτθτϊν. ε περίπτωςθ 

που εκδοκεί ΤΑ που προβλζπει τθ διεξαγωγι εξετάςεων με εξ’ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, αυτζσ 

κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ 9θ/27.05.2020/8Β (ΑΔΑ: 

6Φ3Ν469Β4Μ-6ΧΚ ), με τθν οποία θ φγκλθτοσ κακόριςε τουσ ειδικότερουσ όρουσ για τθ 

διενζργεια εξετάςεων με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ: Η εξεταςτικι περίοδοσ επτεμβρίου των προπτυχιακϊν 

προγραμμάτων κα διεξαχκεί από 31.08.2020 ζωσ 09.10.2020. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ: Για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ μακθμάτων 

προπτυχιακϊν προγραμμάτων είναι απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ διλωςθ των φοιτθτϊν για 

τα μακιματα ςτα οποία προτίκενται  να εξεταςτοφν. Η διλωςθ ςυμμετοχισ κα γίνει 

κεντρικά, μζςω του ςυςτιματοσ eclass, με προκεςμία υποβολισ τθν 24.08.2020. 

4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Η Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κα καταρτίςει 

το πρόγραμμα των τελικϊν εξετάςεων των προπτυχιακϊν προγραμμάτων, λαμβάνοντασ 

υπόψθ όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ και διαχειριςτικζσ παραμζτρουσ για τθν επιτυχι υλοποίθςι του 

και κα το ανακοινϊςει μζχρι 24.07.2020. 

5. ΜΕΓΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Οι εξετάςεισ κα ζχουν διάρκεια που δεν κα υπερβαίνει τα 

100 λεπτά. 

6. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΦΤΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ: Οι εξεταηόμενοι κα 

προςζρχονται ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου 10 λεπτά πριν τθν προγραμματιςμζνθ 

ζναρξθ τθσ εξζταςθσ και κα αποχωροφν από τουσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ αμζςωσ μετά το 

πζρασ τθσ εξζταςθσ. τισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ περιόδου επτεμβρίου 2020, κα τθρθκοφν 

με άκρα επιμζλεια τα μζτρα υγειονομικισ προςταςίασ που εκδίδουν οι αρμόδιεσ αρχζσ.  

7. ΕΞΑΙΡΕΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ: Οι φοιτθτζσ που ανικουν ςε ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου για λοίμωξθ 

από COVID-19, ζτςι όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΚΤΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 

(Β’1856), μποροφν να ηθτιςουν με αίτθςι τουσ και προςκόμιςθ των κατάλλθλων 

δικαιολογθτικϊν, να εξεταςτοφν εξ αποςτάςεωσ. Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά κα 

υποβλθκοφν ςτθν Γραμματεία του Σμιματόσ τουσ μζχρι 24.08.2020 και κα αξιολογθκοφν 

από τον Πρόεδρο του Σμιματοσ ι από ομάδα που αυτόσ κα ορίςει προσ τοφτο. Οι φοιτθτζσ 

ΑΔΑ: Ω6ΠΚ469Β4Μ-Ω5Ο



κα ενθμερωκοφν από τθν Γραμματεία  του Σμιματοσ για τθν αποδοχι ι μθ του αιτιματόσ 

τουσ, μζχρι 27.08.2020. Οι φοιτθτζσ που κα εξαιρεκοφν τθσ εξζταςθσ με φυςικι παρουςία κα 

ενθμερωκοφν από τον διδάςκοντα του μακιματοσ για τον τρόπο και χρόνο τθσ εξζταςθσ. 

8. ΕΞΑΙΡΕΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: Οι διδάςκοντεσ και επιτθρθτζσ που ανικουν ςε ομάδεσ αυξθμζνου 

κινδφνου για λοίμωξθ από CΟVID-19, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΚΤΑ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 (Β’1856) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, μποροφν να ηθτιςουν με αίτθςι 

τουσ και προςκόμιςθ των κατάλλθλων δικαιολογθτικϊν, να εξαιρεκοφν από τθν φυςικι 

παρουςία ςε εξετάςεισ. Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν ςτθν Γραμματεία 

του Σμιματόσ τουσ μζχρι 24.08.2020 και κα αξιολογθκοφν από τον Πρόεδρο του Σμιματοσ. 

Οι διδάςκοντεσ που κα εξαιρεκοφν τθσ υποχρζωςθσ φυςικισ παρουςίασ κα αναπλθρωκοφν 

από πρόςωπο που κα ορίςει ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ.  

…………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………… 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ακινα, 23-07-2020 

Ο Πρφτανθσ 
* 
 
 

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα. 
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