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ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

Θεσσαλονίκη,  6.10.2020 

Αριθμ. Πρωτ.:           637 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή των μαθημάτων πρώτου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά τις διατάξεις της υπ’ 

αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707). 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

Λοιπές Διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2020 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707) «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

6. Το γεγονός ότι οι δυνατότητες διδασκαλίας με φυσική παρουσία, όπως προσδιορίζονται 

από τη σχετική ΚΥΑ είναι εξαιρετικά περιορισμένες, αφενός λόγω των ιδιαίτερων 
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κτιριακών προβλημάτων που θέτουν αντίστοιχους περιορισμούς, όπως αποτυπώνονται 

στη σχετική μελέτη και εισήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων, αφετέρου λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού φοιτητών που δέχεται το 

Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και των συνεχιζόμενων και αυξανόμενων ελλείψεων σε 

διδακτικό προσωπικό. 

7. Τις αποφάσεις-εισηγήσεις των Συνελεύσεων των οκτώ (8) ακαδημαϊκών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου. 

8. Τη δέσμευση των Προέδρων των Τμημάτων και των Κοσμητόρων των Σχολών να 

στηρίξουν την πρωτοβουλία για τη διενέργεια φροντιστηριακών μαθημάτων με φυσική 

παρουσία για μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του πρώτου κύκλου σπουδών που 

προσφέρονται εξ αποστάσεως και δη για μαθήματα που διδάσκονται στο πρώτο έτος,  

υπό την σαφή προϋπόθεση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. 

αποστάσεις κλπ) για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. 

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 2/25.9.2020 και 3/1.10.2020) σχετικά με τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων πρώτου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ομόφωνα αποφασίζουμε: 

α. Την έγκριση των αιτιολογημένων αποφάσεων-εισηγήσεων των Συνελεύσεων των 

Τμημάτων σύμφωνα με τις οποίες τα μαθήματα πρώτου κύκλου σπουδών κατά το 

χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να πραγματοποιηθούν κατά κανόνα με 

μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ανάλογα και αντίστοιχα με τις αποφάσεις – 

εισηγήσεις τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή δυνατότητας παρακολούθησης 

και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολο των φοιτητών, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που προσφέρονται σε φοιτητές του 

Προγράμματος Erasmus+.  

β. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στο οποίο η διδασκαλία 

πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με ατομικά μαθήματα ή με μαθήματα όπου 

συμμετέχει εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός φοιτητών και επομένως η διδασκαλία με 

φυσική παρουσία είναι σε μεγάλο βαθμό εφικτή, με την τήρηση των υγειονομικών 

μέτρων προστασίας και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

γ. Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα βελτίωσης των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 

με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στο προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

δ. Την επικέντρωση των προσπαθειών όλων για την καλύτερη δυνατή υποδοχή των 

πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, δεσμεύοντας τους όποιους διαθέσιμους πόρους 

για τη διδασκαλία όπου αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

ε. Την ικανοποίηση με κάθε τρόπο του πρώτιστου μελήματος το οποίο έχει τεθεί από το 

σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι η διασφάλιση της υγείας των 

φοιτητών και του προσωπικού. 

στ. Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα στις ειδικές 

συνθήκες της πανδημίας και αποτελεί εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να αμφισβητείται η 

υπεροχή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διενέργεια διδασκαλίας των 

μαθημάτων με φυσική παρουσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

ΑΔΑ: 9Η9Ρ469Β7Ι-Ο4Υ



3 
 

ζ. Οι διδάσκοντες καλούνται να διενεργήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους με βάση 

την ανά χείρας απόφαση. 

η. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα εκπονήσουν πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων για το 

χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με ειδική αναφορά στον τρόπο διενέργειάς τους. 

θ. Η όλη διαδικασία διεξαγωγής των μαθημάτων θα επανεκτιμηθεί μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων και εφόσον συντρέξουν 

λόγοι τροποποίησης των αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων. 

 

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί στην 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Ε.Θ.Α.Α.Ε.). 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή 
 Αντιπρυτάνεις 

 Κοσμήτορες των Σχολών 
 Προέδρους των Τμημάτων 
 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
 Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 
 ΜΟ.ΔΙ.Π. 
 Γραφείο Πρυτανείας 
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