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ΑΠΟΦΑΘ
ΚΕΜΑ: Ζγκριςθ για τον τρόπο και τα μζςα διεξαγωγισ των εξετάςεων κατά τθν
επαναλθπτικι εξεταςτικι του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020, ςφμφωνα με τθν υπ΄ αρικμ.
98540 /Η1 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Παιδείασ και Κρθςκευμάτων κ. Βαςίλειου Διγαλάκθ
(ΦΕΚ 3073/23-07-2020, τ. Β΄).

Θ ΤΓΚΛΘΣΟ ΣΟΤ ΛΟΝΛΟΤ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟΤ
(υνεδρίαςθ 24θ/ 06-08-2020)
Ζχοντασ υπόψη:
1. την υπϋ αριθμ. 98540 /Η1 Απόφαςη του Τφυπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων κ.
Βαςίλειου Διγαλάκη (ΦΕΚ 3073/23-07-2020, τ. Βϋ) που αφορά ςτην επαναληπτική εξεταςτική
του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 κατά την περίοδο του επτεμβρίου.
1.
Σην Πράξη Νομοθετικοφ Περιεχομζνου ( ΦΕΚ 55/11-03-2020, τ. Αϋ ): Κατεπείγοντα
μζτρα αντιμετϊπιςησ των αρνητικϊν ςυνεπειϊν του κορωνοϊοφ COVID-19 και τησ ανάγκησ
περιοριςμοφ τησ διάδοςήσ του.
2.
Σην υπϋ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 (ΦΕΚ 956/21-03-2020, τ.Βϋ) Κοινή
Απόφαςη των Τπουργϊν Ανάπτυξησ και Επενδφςεων - Προςταςίασ του Πολίτη - Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποθζςεων - Τγείασ - Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ
– Εςωτερικϊν: Επιβολή του μζτρου τησ προςωρινήσ απαγόρευςησ λειτουργίασ των
βρεφονηπιακϊν και παιδικϊν ςταθμϊν, νηπιαγωγείων, ςχολικϊν μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, κζντρων ξζνων γλωςςϊν, φροντιςτηρίων και πάςησ φφςεωσ
εκπαιδευτικϊν δομϊν, φορζων και ιδρυμάτων, δημοςίων και ιδιωτικϊν, κάθε τφπου και
βαθμοφ τησ χϊρασ, προςωρινήσ απαγόρευςησ των εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν εντόσ και εκτόσ
τησ χϊρασ και προςωρινήσ απαγόρευςησ μετακινήςεων και επιςκζψεων μαθητϊν, φοιτητϊν,
ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτικϊν, καθϊσ και προςωρινήσ απαγόρευςησ λειτουργίασ
ελληνόγλωςςων ςχολικϊν μονάδων και πάςησ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν δομϊν του
εξωτερικοφ για το χρονικό διάςτημα από 21.3.2020 ζωσ και 10.4.2020.
3.
Σην υπϋ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 (ΦΕΚ 1293/10-04-2020, τ.Βϋ) Κοινή
Απόφαςη των Τπουργϊν Ανάπτυξησ και Επενδφςεων - Προςταςίασ του Πολίτη - Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποθζςεων - Τγείασ - Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ
– Εςωτερικϊν: Παράταςη ιςχφοσ τησ κοινήσ απόφαςησ των Τπουργϊν Ανάπτυξησ και
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Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτη, Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποθζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ και Εςωτερικϊν με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Βϋ 956) ζωσ και τισ 10.5.2020.
4.
Σην υπϋ αριθ. 59181/Η1/19-05-2020 Απόφαςη του Τφυπουργοφ Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων: Ρυθμίςεισ ςχετικά με την εκπαιδευτική διαδικαςία των προγραμμάτων
ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου κφκλου, τη διενζργεια κλινικϊν και εργαςτηριακϊν
αςκήςεων, την πρακτική άςκηςη φοιτητϊν και τη διεξαγωγή των εξετάςεων κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 (ΦΕΚ 1935/20-05-2020, τ. Βϋ).
5.
Σην από 16-03-2020 Πρυτανική Πράξη με θζμα: «Λήψη μζτρων και παροχή οδηγιϊν
για τη λειτουργία τησ διοίκηςησ και των διοικητικϊν υπηρεςιϊν του Ιονίου Πανεπιςτημίου
για τον περιοριςμό τησ διάδοςησ του κορωνοϊοφ CΟVID-19» (ΑΔΑ:6ΑΠ546Ψ8ΝΨ-9ΘΘ).
6.
Σην από 28-05-2020 πρόταςη τησ Επιτροπήσ Οργάνωςησ και Τποςτήριξησ τησ εξ
Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ και Εργαςίασ του Ιονίου Πανεπιςτημίου.
7.
Σην από 29-05-2020 Απόφαςη τησ 19ησ ςυνεδρίαςησ τησ υγκλήτου, με ΘΘΔ:
Ακαδημαϊκά 1: Διεξαγωγή εξετάςεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 20192020 και ρφθμιςη επί μζρουσ θεμάτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 7 τησ Τ.Α.
59181/Η1/19-05-2020 (ΦΕΚ Βϋ1935).
8.
Σην από 28-07-2020 Απόφαςη τησ 23ησ ςυνεδρίαςησ υγκλήτου, με ΘΘΔ:
Ακαδημαϊκά 1: Διεξαγωγή των εξετάςεων κατά την επαναληπτική εξεταςτική του
επτεμβρίου για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2019-2020.
9.
Σισ Αποφάςεισ των υνελεφςεων των Ακαδημαϊκϊν Σμημάτων που αφοροφν ςτο
ανωτζρω θζμα.
10.
Σο γεγονόσ ότι το Ιόνιο Πανεπιςτήμιο είναι ζνα πολυνηςιωτικό Πανεπιςτήμιο με
ιδιαίτερη χωροταξική κατανομή ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ ςτισ πόλεισ που εδρεφει.
11.
Σην ιδιαίτερη φυςιογνωμία και τισ απαιτήςεισ των προγραμμάτων ςπουδϊν του
Ιδρφματοσ καθϊσ και την αναγκαιότητα διαςφάλιςησ τησ κατά το δυνατόν
αποτελεςματικότερησ διαχείριςησ τησ εφρυθμησ λειτουργίασ των Ακαδημαϊκϊν Σμημάτων
των χολϊν του Ιδρφματοσ.
12.
Σην επιτακτική ανάγκη για προγραμματιςμό και ολοκλήρωςη τησ εξεταςτικήσ
περιόδου επτεμβρίου ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2019-2020.
13.
Σην επιτακτική ανάγκη για προςταςία τησ υγείασ και αςφάλειασ των φοιτητϊν, του
πάςησ φφςεωσ προςωπικοφ και όλων των μελϊν τησ ακαδημαϊκήσ κοινότητασ του
Ιδρφματοσ, υπό τισ ζκτακτεσ ςυνθήκεσ που ιςχφουν, για την αποφυγή διαςποράσ του
κορωνοϊοφ CΟVID-19.
14.
Σισ διαθζςιμεσ υποδομζσ που τηροφνται ςτο Ιόνιο Πανεπιςτήμιο για τισ ανάγκεσ τησ
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ των φοιτητϊν των Ακαδημαϊκϊν Σμημάτων των χολϊν του
Ιδρφματοσ,
Αποφαςίηουμε ομόφωνα
1.
Οι εξετάςεισ τθσ επαναλθπτικισ εξεταςτικισ επτεμβρίου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ
2019-2020 ςτο Λόνιο Πανεπιςτιμιο κα πραγματοποιθκοφν με ζναν ι με ςυνδυαςμό των
εναλλακτικών τρόπων και μζςων αξιολόγθςθσ των φοιτθτών/τριών, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν από 29-05-2020 Απόφαςθ τθσ 19θσ υνεδρίαςθσ τθσ υγκλιτου.
2.
Δια ηώςθσ εξζταςθ, με φυςικι παρουςία, κα πραγματοποιθκεί ςτα κάτωκι
Ακαδθμαϊκά Σμιματα, ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα, ςφμφωνα με τισ Αποφάςεισ των
υνελεφςεων των Ακαδθμαϊκών Σμθμάτων, ωσ ακολοφκωσ:
το Σμιμα Μουςικών πουδών μόνο για τισ διπλωματικζσ εργαςίεσ τθσ Κατεφκυνςθσ
Εκτζλεςθσ και κατά περίπτωςθ για τισ ατομικζσ εξετάςεισ οργάνων.
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το Σμιμα Σεχνών, Ιχου και Εικόνασ για δφο (2) μακιματα του προπτυχιακοφ
προγράμματοσ ςπουδών:
α. Ειςαγωγι ςτθ Φωτογραφία (VIS 231), μάκθμα επιλογισ Β΄ εξαμινου και
β. Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Λ (ΣEC 311), υποχρεωτικό μάκθμα Γ΄ εξαμινου.
το Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων ςτα ακόλουκα μακιματα: Βιολογία, Γενικι &
Ανόργανθ Χθμεία, Φυςικι – ΚΕΩΡΛΑ/ Α΄ εξαμινου, Γενικι Μικροβιολογία, Οργανικι Χθμεία,
Ποςοτικι Χθμεία /Β΄ εξαμινου, Μικροβιολογία Σροφίμων /Γ΄ εξαμινου, Επεξεργαςία
Σροφίμων Λ /Δ΄ εξαμινου και Επεξεργαςία Σροφίμων ΛΛ /Ε΄ εξαμινου.
3. Επιςθμαίνεται ότι για τα μακιματα που επιλζγεται θ εξζταςθ με φυςικι παρουςία των
φοιτθτών, τα ακαδθμαϊκά Σμιματα υποχρεοφνται να ςυμμορφώνονται με τισ
προαναφερόμενεσ αποφάςεισ των υνελεφςεων τουσ και να ακολουκοφν πιςτά τα
ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μζτρα προςταςίασ που επιβάλλουν ο ΕΟΔΤ και
οι διεκνείσ Οργανιςμοί για τθν αποφυγι και τθ διαςπορά του COVID-19.
υςτινεται τα μακιματα αυτά να εξεταςτοφν ςτο τζλοσ τθσ εξεταςτικισ επτεμβρίου.
4.
Θ παροφςα απόφαςθ αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Προγράμματοσ «Διαφγεια» και
κοινοποιείται ςτθν Τπουργό Παιδείασ και Κρθςκευμάτων και ςτθν Εκνικι Αρχι Ανώτατθσ
Εκπαίδευςθσ (Ε.Κ.Α.Α.Ε.), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι Τπουργικι
Απόφαςθ.
Ακολοφκωσ καλοφνται όλα τα αρμόδια όργανα και υπθρεςίεσ να προβοφν ςε όλεσ τισ
ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ.

Ο Πρφτανθσ του Λονίου Πανεπιςτθμίου

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Χρυςικόπουλοσ

Εςωτερική Διανομή:
- Γραφείο Πρφτανη Ι.Π.,
- Γραμματείεσ όλων των Ακαδημαϊκϊν Σμημάτων του Ι.Π.,
- υντονιςτή Τπηρεςιϊν Ι.Π.,
- Νομική Τπηρεςία Ι.Π.,
- Όλεσ τισ Διευθφνςεισ και τα αυτοτελή Γραφεία και Σμήματα Ι.Π.,
- Γραμματεία υγκλήτου Ι.Π.
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