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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΟΟ46Ψ8Ζ6-Υ7Υ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 3940

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(26.05.2020)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Γεωργία Γούναρη
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα
Τηλ.: 210-529 4838
Fax : 210-529 4832
Ε.mail: georgiag@aua.gr

ΠΡΟΣ: Εργαστήρια- Φροντιστήρια
του Γ.Π.Α..
ΚΟΙΝ: - Κοσμήτορες των Σχολών
- Προέδρους των Τμημάτων
- Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας
- Τμήμα Μηχανογράφησης
- Γραμματείες των Κοσμητειών
- Γραμματείες των Τμημάτων
- Γραφείο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
- Σύλλογο Φοιτητών
του Γ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
ως προς τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
H Σύγκλητος του Γ.Π.Α. (Συνεδρία: 570/21.05.2020) αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 εδ. κβ΄ του Ν.4485/2017.
2. τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4009/11
3. τις αποφάσεις της Συγκλήτου (Συνεδρίες: 556/29.05.2019, 563/18.12.2019
566/10.03.2020 & 569/10.04.2020).
4. την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 45/11.05.2020)
5. τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.04.2020 (ΦΕΚ
1293/τ.Β΄) και Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 (ΦΕΚ1699/τ.Β΄)
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6. την με αριθμ.59181/Ζ1/19.05.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1935/τ.Β΄/20.05.2020)
7. την με ημερομηνία 19.05.2020 εισήγηση του Τμήματος Σπουδών της Δ/νσης
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
8. τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού
9. το γεγονός ότι η υγεία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι
πρωταρχικό μέλημα της Συγκλήτου,
10. την ανάγκη του Ιδρύματος να εξασφαλίσει αξιόπιστες και αδιάβλητες
εξετάσεις στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου,
11. την με ημερομηνία 21.05.2020 εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
12. την συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου,
Αποφασίζει, ομόφωνα,
Εγκρίνει,
(α) την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος σπουδών για όλα τα Τμήματα του
Γ.Π.Α. ως προς την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, ως κατωτέρω:
Έναρξη εξετάσεων:
Πέρας εξετάσεων:

22 Ιουνίου 2020
24 Ιουλίου 2020

(β) την διεξαγωγή των εξετάσεων θεωρία και εργαστήριο με εξ αποστάσεως
μεθόδους (γραπτά ή προφορικά), σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής, το οποίο
θα εκδοθεί άμεσα.
Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος αυτής, όπου απαιτείται, ο φοιτητής θα
πρέπει να διαθέτει κάμερα σε υπολογιστή, σε tablet ή σε smartphone. Η κάμερα σε
καμιά
περίπτωση
δεν
θα
χρησιμοποιηθεί
για
καταγραφή/βιντεοσκόπηση.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω εξέταση οι φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα υγείας και τεχνικά προβλήματα και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
το αναφέρουν ως επιλογή κατά τη δήλωση των μαθημάτων στο e-student &
unistudent.
(γ) τον ορισμό επιτροπής, από τον Πρύτανη, αποτελούμενης από μέλη της
Πανεπιστημιακής κοινότητας η οποία θα στείλει αναλυτικές οδηγίες για τις εξ
αποστάσεως εξετάσεις, τις απαιτήσεις για την διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων
και τη συνεχή υποστήριξη των διδασκόντων σε όλη τη διάρκεια της εξεταστικής
περιόδου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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