
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 59181/Ζ1 
Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικα-

σία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και 

δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και 

εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκη-

ση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων 

κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) 
και ιδίως των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παραγράφου 
2 και της παραγράφου 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 01.05.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90).

2. Το π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου-
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 59).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-

σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).

7. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-
νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-
λικών 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 
21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β’ 956).

8. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10.4.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και 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/Γ.Π.οικ.20021/21.3.2020 (Β’ 956), έως και τις 
10.5.2020» (Β’ 1293).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/05.05.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος 
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της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21.3.2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί 
με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10.4.2020 (Β’ 1293) 
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρ-
ξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» 
(Β’ 1699).

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/Γ/210/58321/B1/18.05.2020 βε-
βαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195) προς τους φοιτητές των προγραμ-
μάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλο 
το χρονικό διάστημα της προσωρινής αναστολής λει-
τουργίας των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 2 
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με 
τον ν. 4682/2020 (Α’ 76) και έως την ολοκλήρωση του 
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, 
με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 
των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ-
κλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται να είναι 
μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες δι-
δασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από 
δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό 
διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών 
ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα 
σπουδών,

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να πα-
ραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) 
εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του 
άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του ισχύοντος Ορ-
γανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε 
Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής 
απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.

2. Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρ-
κεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2019- 2020, τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων δι-

δασκαλίας για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την πα-
ράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 για κάθε πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται από τον Πρύτα-
νη του οικείου Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης 
του Προέδρου του Τμήματος σε περίπτωση προγραμ-
μάτων σπουδών πρώτου κύκλου ή του Διευθυντή του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε 
περίπτωση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου. 
Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 3
Διεξαγωγή κλινικών και 
εργαστηριακών ασκήσεων

1. Η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων 
δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δεύτερου 
κύκλου των Α.Ε.Ι. από τις 25.5.2020 και έως τη λήξη του 
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

2. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των κλι-
νικών και εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών δύναται να εφαρ-
μόζεται κατ’ εξαίρεση μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις 
ή συνδυασμός αυτών:

α) αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν 
υλοποιήθηκαν λόγω της προσωρινής αναστολής λει-
τουργίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 25.5.2020 
έως και την ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτή ορίζε-
ται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2, πέραν των 
υποχρεωτικών εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών κάθε 
προγράμματος σπουδών,

β) διεξαγωγή αυτών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυ-
ριακή, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περι-
όδου και το αργότερο έως την ολοκλήρωση αυτής, κατά 
παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολο-
κλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών.

3. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο 
διεξαγωγής των κλινικών και εργαστηριακών ασκήσε-
ων σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και τα 
οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται:

α) για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του δι-
δάσκοντος κάθε μαθήματος ή εργαστηρίου,

β) για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, 
από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονο-
τμηματικού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυ-
ματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., 
κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος κάθε μαθήματος 
ή εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. ανε-
στάλη από τις 10.3.2020 έως και τις 10.5.2020, δυνάμει 
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των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β’  783), 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020 (Β’  956), Δ1α/Γ.Π.οικ. 
24343/10.4.2020 (Β’ 1293) κοινών υπουργικών αποφά-
σεων. Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από 
φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημο-
σίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 
και έως 10.5.2020 δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως 
χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης.

2. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. δύνα-
ται να άρχεται ή να συνεχίζεται, εφόσον η διεξαγωγή αυ-
τής ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον οι φορείς 
στους οποίους αυτή διεξάγεται λειτουργούν νομίμως 
και δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργί-
ας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τον 
περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανο-
νιστικές αποφάσεις της διοίκησης.

3. Εάν η πρακτική άσκηση είχε αρχίσει πριν την 
21.3.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη προσωρι-
νά, σε περίπτωση που αυτή για οιονδήποτε λόγο δεν 
δύναται να συνεχιστεί στον ίδιο φορέα υποδοχής ή ο 
φορέας υποδοχής εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς 
προσωρινής αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτα-
κτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας 
για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού SARS-CoV-2, ο φοιτητής δύναται να διεξάγει την 
πρακτική άσκηση σε άλλο φορέα, για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της πρακτικής 
άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα 
σπουδών.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του εαρι-
νού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως 
αυτή ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
2 της παρούσας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της 
πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό του προγράμματος σπουδών, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του 
Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, η 
οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δύναται 
να εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή 
συνδυασμός αυτών:

α) παράταση της χρονικής διάρκειας της πρακτικής 
άσκησης πέραν της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξα-
μήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την 
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας 
αυτής, αλλά όχι πέραν της 31.12.2020,

β) μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου της πρακτι-
κής άσκησης σε επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του 
προγράμματος σπουδών,

γ) μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής δι-
άρκειας για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατ’ 
ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρ-
κειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπου-
δών, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι 
καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του συνόλου της 
πρακτικής άσκησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

δύναται να εφαρμοστούν οι περ. α’ και β’. Η εν λόγω πε-
ρίπτωση ισχύει αποκλειστικά για την πρακτική άσκηση 
που προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια αυτής, όπως 
τα προγράμματα σπουδών των πρώην Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ορισμένων Πανε-
πιστημιακών Σχολών/Τμημάτων,

δ) εναλλακτικοί τρόποι πρακτικής άσκησης ή υποκατά-
σταση αυτής, αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές 
στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η πρακτική άσκηση 
σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλ-
λους φορείς, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
υποχρεωτική προσωρινή αναστολή λειτουργίας, εφόσον 
η πρακτική άσκηση προβλέπεται ως μάθημα στο πρό-
γραμμα σπουδών, και οι περ. α’, β’ και γ’ δεν δύναται να 
τύχουν εφαρμογής.

5. Για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, η 
απόφαση της παρ. 4 της παρούσας λαμβάνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματι-
κού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περί-
πτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ.

6. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτι-
κής άσκησης έχει συμφωνηθεί η καταβολή αμοιβής ή 
προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την 
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περι-
πτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των 
φοιτητών των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή αυτής πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποί-
ησης της πρακτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4.

7. Σε όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού το-
μέα, όπου διεξάγεται πρακτική άσκηση φοιτητών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασί-
ας και οι κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμε-
νους κάθε φορέα σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 
29114/10.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1780). 
Εφόσον για κάποιους από τους φορείς του δημόσιου 
ή ιδιωτικού τομέα, στους οποίους διεξάγεται πρακτική 
άσκηση έχουν εκδοθεί αποφάσεις δυνάμει των οποίων 
ορίζονται ειδικότερα μέτρα και κανόνες ασφαλείας για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται οι 
εν λόγω αποφάσεις.

Άρθρο 5
Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

1. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των 
εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που 
έχει οριστεί στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλη 
κανονιστική απόφαση αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. κατά 
παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε προγράμματος σπουδών.

2. Οι εξετάσεις δύναται να διενεργούνται ακόμη και 
κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊ-
κού έτους 2019-2020, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση 
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της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, στην περίπτωση 
που το πρόγραμμα σπουδών περιέχει κλινικές ή εργα-
στηριακές ασκήσεις ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
αλλά και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 6
Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία 
κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύναται 
να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των 
ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοι-
τητών:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
β) εργαστηριακές ασκήσεις,
γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,
δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοι-

τητών,
ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως 

μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 
αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

2. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, όπου απαι-
τείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προ-
σωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδη-
γίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους 
κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η 
οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται 
εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του 
συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδη-
μαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, 
για την εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1, η απόφαση της 
Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολο-
γημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε 
μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον 
έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιο-
λόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώ-
νει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Άρθρο 7
Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου 
των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολό-
γησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος 
εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέρ-
γειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση 
των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η 
οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορί-
ζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγη-
σης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα 
επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλ-
λογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά 
τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως 
μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του 
οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρ-
μοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 
και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα 
εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέ-
γκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης 
των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να 
ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους 
Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα 
σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχο-
λής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα 
στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται 
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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