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Θέμα 2o:
2.1

θεσμικά
Διεξαγωγή της Εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού
Έτους 2020-2021

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως
49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας»,
o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.
Α’),
o Την
απόφαση
του
Υφυπουργού
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
με
αριθμ.
60243/Ζ1/31.05.2021/ΦΕΚ 2245 τ. Β΄ «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο
του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021»,
o Την απόφαση της υπ. αριθμ 15/27.01.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.4
«Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», όπως
ισχύει,
o Την απόφαση της υπ΄αριθμ. 22/22.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.2
«Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου
2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)»
o Την απόφαση της υπ. αριθμ. 28/28.09.2017 θέμα 5.2 «Έγκριση του Ιδρυματικού Κανονισμού
διεξαγωγής Εξετάσεων»,
o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σχετική με το θέμα,
o Την επιτακτική ανάγκη για ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
κατά την περίοδο σταδιακής επανόδου στη «νέα κανονικότητα» αλλά και την αντιμετώπιση
των υφιστάμενων κινδύνων από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID -19,
o Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9279/22.05.2020 εισήγηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του
Ιδρύματος,
o Τα Παραρτήματα τα οποία επισυνάπτονται, και
την αναλυτική και διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, Ομόφωνα
αποφασίζει
1. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τμημάτων κατά τα
προβλεπόμενα της απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ.
60243/Ζ1/31.05.2021/ΦΕΚ 2245 τ. Β΄ «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων
τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών/τριών:
α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, και β) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως
μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της
εξέταση.
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Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, παρέχεται ως τρόπος εξέτασης, καθώς
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας 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. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου του Ιδρύματος με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόφαση της υπ΄αριθμ. 22/22.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης
της Συγκλήτου, ήτοι:
α) η γραπτή ή προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει η
Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος, MOODLE, Open eClass,
BigBlueButton (BBB) και Zoom. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις, θα πρέπει
να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
• Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο
δική τους επιλογής
• Να διαθέτουν κόλλες, κατά προτίμηση με γραμμές για τη διευκόλυνση των γραπτών
απαντήσεων – όπου χρειάζονται
Οι εναλλακτικοί τρόποι και τα αντίστοιχα μέσα για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των
φοιτητών/τριών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
β) για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των
εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης θα ακολουθηθεί πολιτική που θα
διασφαλίζει αφενός το αδιάβλητο και την αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής
εξέτασης με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως και αφετέρου την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα συμβιβαστούν οι
δύο προαναφερόμενες προϋποθέσεις με τρόπο που η εκπλήρωση της μίας να μην αναιρεί την
δυνατότητα εκπλήρωσης της άλλης.
Η πολιτική αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
γ) το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με τα ανωτέρω μέσα εξ
αποστάσεως αξιολόγησης διασφαλίζεται ως εξής:
1. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τη διαδικασία όντας συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια
της εξέτασης
2. Ελέγχεται η ταυτότητα των εξεταζόμενων
3. Οι μέθοδοι εξέτασης διασφαλίζουν το αδιάβλητο αυτής
4. Η ασφάλεια του συστήματος και των πληροφοριών που συλλέγονται διασφαλίζεται με
βάση τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
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Οι σχετικές ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ενιαία για το αδιάβλητο και
την αξιοπιστία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
δ) υπεύθυνος/νη για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων
αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών/τριών ορίζεται ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της
κάθε Σχολής.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το
Ν.3861/2010.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Υπουργική
Απόφαση.
Ακολούθως καλούνται όλα τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις
ενδεδειγμένες ενέργειες.
H Πρυτάνισσα
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
α/α
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εξέταση μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου του Ιδρύματος με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί
ως εξής:
α) η γραπτή ή προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συστημάτων που διαθέτει η
Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος, και ειδικότερα των
πιστοποιημένων πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης MOODLE και Open eClass,
της πιστοποιημένης πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης BigBlueButton (BBB) και
της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις, θα
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
•
•

Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο
δική τους επιλογής.
Να διαθέτουν κόλλες, κατά προτίμηση με γραμμές για τη διευκόλυνση των γραπτών
απαντήσεων – όπου χρειάζονται

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό́ για διεκπεραίωση της εξέτασης,
θα πρέπει να ενημερώσει τον/την διδάσκοντα/ουσα του υπό εξέταση μαθήματος (ή μαθημάτων)
με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης αν κάποιος/α φοιτητής/τρια τελικά́ δεν
διαθέτει τον κατάλληλο χώρο θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά́ τον/την διδάσκοντα/ουσα
έγκαιρα, και σίγουρα πριν από́ την ημέρα της εξέτασης. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που
δεν θα μπορούν να διεκπεραιώσουν την εξέταση (λόγω μη κατάλληλου εξοπλισμού́ ή κατάλληλης
αίθουσας ή αστοχίας της σύνδεσης), η εισήγηση είναι να γίνει προφορική́ εξέταση για αυτούς και
αυτές σε ημερομηνία/ώρα που θα αποφασίζεται μετά από́ συνεννόηση με τον/την
διδάσκοντα/ουσα.
Στην περίπτωση της προφορικής εξέτασης, θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα BigBlueButton (BBB). Η
εξέταση θα πραγματοποιείται σε ομάδες με τουλάχιστον δύο (2) φοιτητές/τριες. Στην περίπτωση
που θα εξεταστεί μόνον ένας/μία φοιτητής/τρια, χωρίς την παρουσία συμφοιτητών/τριών, κατά
την εξέταση απαιτείται να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος/η στο ΒΒΒ ένας/μια τουλάχιστον
επιτηρητής/τρια (επόπτης/τρια). Ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζόμενων θα
πραγματοποιηθεί με μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους: (α) με επίδειξη της φοιτητικής τους
ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά τους στην κάμερα, (β) με
σάρωση και επισύναψη της φοιτητικής ή άλλης επίσημης ταυτότητάς τους στην πλατφόρμα
ασύγχρονης μάθησης που χρησιμοποιείται για το μάθημα σε χρόνο πρότερο της εξέτασης, έτσι
ώστε ο/η εξεταστής/τρια ή ο/η επιτηρητής/τρια να μπορούν να αντιπαραβάλουν την ταυτότητα με
το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην κάμερα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εξεταστής/τρια
και εξεταζόμενοι/ες απαιτείται να έχουν ενεργοποιημένη την κάμερά τους. Οι απαντήσεις θα
δίνονται προφορικά, μέσω ήχου και εικόνας. Με ευθύνη του/της εξεταστή/τριας τηρείται πρακτικό
εξέτασης (βλέπετε αναλυτικότερα Παράρτημα ΙΙ).
Στην περίπτωση της γραπτής εξέτασης, θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα MOODLE ή Open
eClass σε συνδυασμό με το BBB ή το Zoom. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο MOODLE ή το
Open eClass, ενώ παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, εξεταστής/τρια και
εξεταζόμενοι/ες θα είναι συνδεδεμένοι/ες στο BBB, αν πρόκειται για μικρό αριθμό
Παράρτημα I,σελ. 4
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συμμετεχόντων/ουσών στην εξέταση και στο Zoom, αν πρόκειται για μεγάλο αριθμό. Σκοπός της
σύνδεσης στο BBB ή στο Zoom είναι η επιτήρηση κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, η
δυνατότητα να υποβάλλονται και να απαντώνται διευκρινιστικές επί των θεμάτων ερωτήσεις και,
όπου κρίνεται αναγκαίο, να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος/επανέλεγχος της ταυτότητας και της
δραστηριότητας των εξεταζόμενων. Ο/Η εξεταστής/τρια δικαιούται να ζητήσει επιπλέον
προφορική (εξ αποστάσεως) εξέταση είτε του συνόλου των εξεταζόμενων, είτε δειγματοληπτικά.
Ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζόμενων πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους με τον
ιδρυματικό τους λογαριασμό στο Open eClass ή το MOODLE, με τη μέθοδο ηλεκτρονικής
αυθεντικοποίησης που εφαρμόζει το Ίδρυμα σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
(α) με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την
ταυτότητά τους στην κάμερα, (β) με σάρωση και ανάρτηση της φοιτητικής ή άλλης επίσημης
ταυτότητάς τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης που χρησιμοποιείται για το μάθημα σε
χρόνο πρότερο της εξέτασης, έτσι ώστε ο/η εξεταστής/τρια ή ο/η επιτηρητής/τρια να μπορούν να
αντιπαραβάλουν την ταυτότητα με το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην κάμερα. Με ευθύνη
του/της εξεταστή/τριας τηρείται πρακτικό εξέτασης (βλέπετε αναλυτικότερα Παράρτημα ΙΙ).
Η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης δύναται να υλοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους
ή συνδυασμό τους:
1.
2.
3.

Απαλλακτική εργασία (σε μορφή κειμένου ή project) και δυνητική προφορική υποστήριξη
εργασίας
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δυνητική προφορική εξέταση
Γραπτή εξέταση με θέματα ανάπτυξης και δυνητική προφορική υποστήριξη γραπτού.

Στην περίπτωση της γραπτής εξέτασης, συνίσταται στους/στις εξεταστές/τριες να ακολουθήσουν
τις παρακάτω οδηγίες:
1.
2.

3.
4.

Να περιορίζουν τον χρόνο που διατίθεται για την υποβολή των απαντήσεων, έτσι ώστε οι
εξεταζόμενοι/ες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο, αλλά όχι πλεονάζοντα χρόνο.
Στην περίπτωση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι ερωτήσεις να προκύπτουν
τυχαία ανά φοιτητή/τρια από ένα ικανό σύνολο ερωτήσεων. Επιπλέον, τυχαία να
προκύπτει και η αρίθμηση των εναλλακτικών απαντήσεων και για την ίδια ερώτηση.
Στην περίπτωση των θεμάτων ανάπτυξης, να προσφέρονται τα θέματα διαδοχικά και όχι
όλα μαζί στην αρχή της εξέτασης.
Να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο από το Ίδρυμα λογισμικό λογοκλοπής Turnitin κατά την
αξιολόγηση των απαντήσεων στα θέματα ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται η διενέργεια πιλοτικής εξέτασης ανά εξεταζόμενο μάθημα με
χρήση τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματική εξέταση, ώστε να
εξοικειωθούν οι εξεταζόμενοι/ες και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα που θα
ανακύψουν.
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Στον ακόλουθο Πίνακα, παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι και τα αντίστοιχα μέσα για τη
διεξαγωγή της αξιολόγησης εξ αποστάσεως με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για το αδιάβλητο και
την αξιοπιστία της εξέτασης, με την απαίτηση να έχει προηγηθεί σύνδεση του φοιτητή ή της
φοιτήτριας με τον προσωπικό του/της κωδικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ
α/α

Τρόπος Αξιολόγησης

Μέσα Αξιολόγησης

1

Προφορική εξέταση

Εξέταση δύο και άνω φοιτητών/τριών
ταυτόχρονα μέσω BBB, Zoom, άλλης
πλατφόρμας (υποχρεωτική η χρήση κάμερας)

2

Απαλλακτική εργασία (σε μορφή
κειμένου ή project)

Απαλλακτική εργασία με αυξημένο βαθμό
δυσκολίας που κατατίθεται στο Open eClass ή
στο MOODLE

3

Απαλλακτική εργασία (σε μορφή
κειμένου ή project) και δυνητική
προφορική υποστήριξη εργασίας

Δεν συνίσταται για μεγάλο αριθμό
φοιτητών/τριών. Υποστήριξη με χρήση
κάμερας μέσω ΒΒΒ ή Zoom (σε περίπτωση
προφορικής υποστήριξης εργασίας)

4

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής

Πλατφόρμα Open eClass ή MOODLE με χρήση
σημαντικού pool ερωτήσεων (επιτήρηση μέσω
ΒΒΒ ή Zoom)

5

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και
δυνητική προφορική εξέταση επί
των θεμάτων εξέτασης

Δεν συνίσταται για μεγάλο αριθμών
φοιτητών/τριών. Υποστήριξη με χρήση
κάμερας μέσω ΒΒΒ ή Zoom (σε περίπτωση
προφορικής υποστήριξης εργασίας)
Ανακοινώνονται τα θέματα στο Open eClass ή
στο MOODLE και παραδίδονται εντός
καθορισμένου χρονικού διαστήματος
(επιτήρηση μέσω ΒΒΒ ή Zoom)
Ανακοινώνονται τα θέματα στο Open eClass ή
στο MOODLE και παραδίδονται εντός ενός
καθορισμένου χρονικού διαστήματος
(επιτήρηση μέσω ΒΒΒ ή Zoom)

6

Γραπτή εξέταση με θέματα
ανάπτυξης

7

Γραπτή εξέταση με θέματα
ανάπτυξης ή με υλοποίηση
εργασίας μέσω συγκεκριμένου
λογισμικού

8

Συνδυασμός ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής και
θεμάτων ανάπτυξης

Πλατφόρμα Open eClass ή MOODLE
(επιτήρηση μέσω ΒΒΒ ή Zoom)

9

Συνδυασμός ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής και
θεμάτων ανάπτυξης και
δυνητική προφορική υποστήριξη
γραπτού

Δεν συνίσταται για μεγάλο αριθμών
φοιτητών/τριών. Υποχρεωτική η χρήση
κάμερας σε περίπτωση προφορικής
υποστήριξης εργασίας

10

Διάφοροι συνδυασμοί των
παραπάνω

Δεν συνίσταται για μεγάλο αριθμών
φοιτητών/τριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 22/05/2020
Α.Π.: Εισερχ. 9279
Ημ/νια Αποστολής: 22/05/2020
Εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
«Επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο και για τους
σκοπούς της διενέργειας εξ’ αποστάσεως εξετάσεων»
Η νομική βάση για τη διενέργεια εξετάσεων (προφορικών και γραπτών) με εξ αποστάσεως
μεθόδους είναι το άρθρο 7 της ΥΑ Αριθ. 59181/Ζ1 “Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή
των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020” και των
νομοθετημάτων επί των οποίων εδράζεται η έκδοσή της.
Οι προϋποθέσεις που θέτει η ως άνω ΥΑ για τη νόμιμη διενέργεια γραπτής ή προφορικής
εξέτασης μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, είναι:
α) η εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας διενέργειας της προφορικής ή
γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και
β) η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Σύγκλητος σε συνέχεια της ρύθμισης του άρθρου 7 παρ. 2 β της ως άνω ΥΑ εκδίδει την
παρούσα απόφαση με την οποία καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την
τήρηση, συλλογή 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).
Γνώμονας της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εκπόνησε το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ο συμβιβασμός και η εξισορρόπηση: α) της απαίτησης για
εξασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα και της αξιοπιστίας της εξέτασης και β) της
διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των προσώπων (υποκειμένων
δεδομένων) που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται
σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών και η εκπλήρωση της μίας να μην αναιρεί
τη δυνατότητα εκπλήρωσης της άλλης. Η παρούσα Πολιτικής Προστασίας εξειδικεύει και
προσαρμόζει στις ειδικές απαιτήσεις τις προβλέψεις της Έκθεσης «Πολιτικές και
Διαδικασίες Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που έχει εκπονηθεί και
εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο από τον Αύγουστο 2018.
Νομικό πλαίσιο: Η παρούσα Πολιτική του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκδίδεται σε
συνέχεια της ως άνω ΥΑ θεμελιώνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία
προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(«Κανονισμός 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
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επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών» και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων», εφεξής ΓΚΠΔ) και συμπληρωματικά τον ν. 4624/2019 «Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
την οποία και εξειδικεύει.
Σκοποί επεξεργασίας: Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 4 (2) του ΓΚΠΔ είναι η διασφάλιση της πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως
εξέτασης με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή, ελέγξιμο, αδιάβλητο και αξιόπιστο. Η
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί αποκλειστικά στη διενέργεια των
εξετάσεων με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών δεν

επιτρέπεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης σε
τρίτους.
Υποκείμενα των δεδομένων : τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε
επεξεργασία για τους ως άνω σκοπούς αναφέρονται σε διδάσκοντες/ουσες εξεταστές,
επιτηρητές/τριες, φοιτητές/τριες καθώς και πρόσωπα που παρέχουν τεχνική και
διοικητική υποστήριξη στη διενέργεια των εξετάσεων.
Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : για τους ως άνω σκοπούς υπόκεινται σε
επεξεργασία

ιδίως

ονόματα

και

ιδιότητες

διδασκόντων/ουσών

εξεταστών,

επιτηρητών/τριών και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, δεδομένα
ταυτοποίησης φοιτητών/τριών, όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός, εικόνα (φωτογραφία),
δεδομένα εικόνας και ήχου στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εξ αποστάσεως
ταυτοποίησης - εξέτασης, δεδομένα που απορρέουν από -

ή/και σχετίζονται με τη

συμμετοχή στην εξέταση (αναρτημένες απαντήσεις κλπ.), μεταδεδομένα, ιδίως δεδομένα
που αφορούν σύνδεση στην υποδομή (πλατφόρμα), χρόνο, διάρκεια σύνδεσης κτλ.
Αρχές επεξεργασίας : Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπόκειται και σέβεται τις
αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, του σκοπού, της αναλογικότητας και
ελαχιστοποίησης, της ακρίβειας, της περιορισμένης τήρησης, της ασφάλειας και της
λογοδοσίας. Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω ανά μορφή εξέτασης.
Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν
όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο ΓΚΠΔ (άρθρα 12-23), ιδίως τα δικαιώματα
ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης/επικαιροποίησης, διαγραφής,

περιορισμού της

επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα
υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να υποβάλλουν αίτημα, ερώτημα κλπ. μέσω του
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση των υποκειμένων
των δεδομένων, καθώς η ενημέρωση των ενδιαφερομένων προσώπων διασφαλίζει τη
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διαφάνεια της επεξεργασίας και την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των
φυσικών προσώπων, των οποίων τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία και ιδίως των
φοιτητών και φοιτητριών.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ευθύνη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων θα
αποστείλει ατομικές ειδοποιήσεις σε κάθε φοιτητή/τρια με σκοπό: α) την ενημέρωσή τους
ως προς τα απαιτούμενα στον ΓΚΠΔ στοιχεία (υπεύθυνος/η επεξεργασίας με στοιχεία
επικοινωνίας, σκοπός, νομική βάση, προβλεπόμενη-εκτιμώμενη διάρκεια τήρησης,
ενημέρωση για δικαιώματα, ενημέρωση για ένδικα μέσα - βοηθήματα, ενημέρωση για
υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων) και β) την λεπτομερή ενημέρωση για τους όρους και
τη διαδικασία συμμετοχής στην εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους με σκοπό και την
έγκαιρη προετοιμασία τους κατά τρόπο, ώστε να αποτρέπουν την παρέμβαση στο πεδίο
της ιδιωτικής τους σφαίρας (όπως π.χ. οικιακό περιβάλλον) ή να περιορίζουν την έκταση
αυτής.
Μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ήδη από
το 2018 εκπονήσει και εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας για την επεξεργασία και προστασία
προσωπικών δεδομένων,

ώστε να επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας

έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο
τρόπο σε επεξεργασία. Διδάσκοντες/ουσες, εξεταστές/τριες, επιτηρητές/τριες και
πρόσωπα που παρέχουν τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη (όπως π.χ. ο/η
διαχειριστής/τρια πλατφόρμας) δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιλέξει πλατφόρμες για την πραγματοποίηση εξέτασης με
εξ αποστάσεως μεθόδους με κριτήριο και την αξιοπιστία και την παροχή εγγυήσεων ως
προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο καθορισμός του
τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας, στον/στην οποίο/α από τη Γ.Σ.
έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος (παρ. 5). Η αποκλειστική ευθύνη του/της
διδάσκοντος/ουσας για την επιλογή της διαδικασίας αξιολόγησης και την ευθύνη αυτής
περιλαμβάνεται και στον Ιδρυματικό Κανονισμό εξετάσεων.
Θα πρέπει να σημειώσουμε προκαταρκτικά ότι συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
γίνεται και κατά την εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών με σκοπό την
ταυτοποίηση αυτών. Στον Κανονισμό Εξετάσεων αναφέρεται ρητά ότι οι επιτηρητές/τριες
μεριμνούν για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων, είτε κατά την παράδοση του γραπτού,
είτε –κατά προτίμηση- νωρίτερα. Κατά την υπογραφή του καταλόγου εξεταζόμενων από
τον/την φοιτητή/τρια θα πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητά του/της και αυτό μπορεί να
γίνει με την επίδειξη οιουδήποτε επίσημου δημόσιου εγγράφου (π.χ. φοιτητική, πολιτική
ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.) που φέρει απαραιτήτως τη φωτογραφία
του/της κατόχου. Περαιτέρω για τους σκοπούς του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της
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εξέτασης ο Κανονισμός περιλαμβάνει ρητές ρυθμίσεις αναφορικά με την επιτήρηση, τον
τρόπο και τα όρια διεξαγωγής αυτής.
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της εξέτασης με εξ αποστάσεως
μεθόδους, η οργάνωση της συλλογής δεδομένων, η έκταση αυτής και η αξιολόγηση αυτής
ως προς την συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων
λαμβάνει υπόψη ότι η συνολική διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται κατ’ αναλογία με την
εξέταση με φυσική παρουσία καθώς επιτελεί την ίδια λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη ότι
η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία αναγκαστικά διαφοροποιείται, καθώς πρέπει να
εξασφαλιστεί το αδιάβλητο, η αξιοπιστία και η προστασία των δικαιωμάτων σε ψηφιακό
περιβάλλον/με ψηφιακά μέσα.
α) Εξ αποστάσεως προφορική εξέταση με ψηφιακά μέσα
Στην περίπτωση αυτή γίνεται εξέταση δύο και άνω φοιτητών/τριών ταυτόχρονα μέσω
BBB, Zoom, άλλης πλατφόρμας. Η απαίτηση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας
επιβάλλει την ταυτόχρονη «παρουσία» εξεταστή/τριας (και επιτηρητή/τριας) και
περισσοτέρων εξεταζομένων και τη δυνατότητα να παρακολουθούν το σύνολο της
διαδικασίας

(με

εικόνα/ήχο)

όλοι

οι

συμμετέχοντες/ουσες

στην

κάθε

ομάδα

εξεταζόμενοι/ες.
Προ της πρόσβασης στην εξέταση ζητείται από τους/τις φοιτητές/τριες να δηλώνουν τη
συμμετοχή τους στην εξέταση αφού ενημερωθούν για τους όρους αυτής. Η δήλωση αυτή
είναι αναγκαία/σκόπιμη τόσο για την επιβεβαίωση μέσω έγγραφης ρητής δήλωσης ότι
έχουν λάβει γνώση των όρων της εξέτασης, όσο και για την καλύτερη οργάνωση αυτής
(κατανομή σε ομάδες κλπ.). Ο/Η φοιτητής/τρια ενημερώνεται κατά την έναρξη της
εξέτασης για τη χρήση των τεχνικών μέσων που περιλαμβάνουν εικόνα και ήχο. Η
δήλωση συμμετοχής και η παρουσία και συμμετοχή στην προφορική εξέταση εξ
αποστάσεως δηλώνει την αποδοχή των όρων αυτής.
Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση με επίδειξη (στην κάμερα) των μέσων
ταυτοποίησης που προβλέπει ο Κανονισμός Εξετάσεων του Ιδρύματος. Η χρήση μεθόδου
ταυτοποίησης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας
της εξέτασης. Θα πρέπει να επιλέγεται εκείνη η μέθοδος ταυτοποίησης που: α) είναι
κατάλληλη για να εξασφαλιστεί ο αδιάβλητος και αξιόπιστος χαρακτήρας της εξέτασης,
β) δεν έχει επιπτώσεις στην ομαλή-λειτουργική διαδικασία της εξέτασης και γ) είναι η
λιγότερο επαχθής για τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών - υποκειμένων των δεδομένων,
δεν διεισδύει δηλαδή στο πεδίο της ιδιωτικής σφαίρας και δεν επιτρέπει στον ελέγχοντα ή
ελέγχουσα πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία από αυτά που είναι αναγκαία για την
ταυτοποίηση του/της συμμετέχοντα/ουσας στην εξέταση. Η ταυτοποίηση ολοκληρώνεται
με την επιβεβαίωση της ταυτότητας και τη σχετική επισημείωση στον κατάλογο των
εγγεγραμμένων

και εξεταζομένων

που

βεβαιώνεται από καθηγητή/τρια ή/και

επιτηρητή/τρια. Εάν επιλεγεί ως μέθοδος η πρότερη της εξέτασης αποστολή ή ανάρτηση
στην πλατφόρμα της ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια, ώστε τα δεδομένα αυτά
να καταστρέφονται – διαγράφονται -από-αναρτώνται ύστερα από την εκπλήρωση του
σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή της επιβεβαίωσης της ταυτότητας του φοιτητή ή της
φοιτήτριας που συμμετέχει στην εξέταση.
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Τηρείται πρακτικό εξέτασης (κατ’ αναλογία του καταλόγου φοιτητών/τριών που τηρείται
και συμπληρώνεται στην εξέταση με φυσική παρουσία), στο οποίο σημειώνεται: 1) ότι
υπήρξε διαδικασία ταυτοποίησης και 2) τα ονόματα εξεταστή, επιτηρητών και
συμμετεχόντων/ουσών στην κάθε ομάδα φοιτητών/τριών και οι κωδικοί των τελευταίων,
3) ημέρα, ώρα και διάρκεια της εξέτασης. Τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία, κατάλληλα
και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τον σκοπό της επεξεργασίας (ολοκλήρωση
της αξιολόγησης κλπ.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της
εξέτασης. Δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο και τηρούνται για το διάστημα που
προβλέπεται από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό Εξετάσεων του Ιδρύματος. Οι
απαιτήσεις τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας ισχύουν όπως άλλωστε και για
οποιοδήποτε έγγραφο (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο) περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Εφόσον η πραγματοποίηση προφορικής εξέτασης με εξ’ αποστάσεως μεθόδους συνδέεται
με την ύπαρξη - επεξεργασία δεδομένων που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (όπως π.χ.
δεδομένα υγείας) ή μπορεί να αποκαλύψει τέτοιες κατηγορίες δεδομένων, λαμβάνεται
πρόνοια, ώστε τα δεδομένα αυτά να τηρούνται χωριστά και να μην αποκαλύπτονται σε
μη δικαιούμενα πρόσωπα. Λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικών συνθηκών και
απαιτήσεων, κατά περίπτωση η εξέταση διεξάγεται με τρόπο, ώστε να μην
προσβάλλονται δικαιώματα και ιδίως η αξιοπρέπεια του/της εξεταζόμενου/ης και να
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης. Ο/Η υπεύθυνος/η για την
παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των
εξεταζόμενων

φοιτητών/τριών

μπορεί

σε

συνεργασία

με

τον/την

υπεύθυνο/η

διδάσκοντα/ουσα - εξεταστή και τον/την υπεύθυνο/η προστασίας δεδομένων του
Πανεπιστημίου να καθορίσει ειδικότερα τις συνθήκες και όρους της εξέτασης σε τέτοιες
περιπτώσεις.
Η εξέταση καθεαυτή δεν καταγράφεται (και συνακόλουθα δεν τηρείται σχετικό αρχείο)
α) ούτε μέσω της πλατφόρμας διεξαγωγής , β) ούτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο από τον
διδάσκοντα/ουσα ή/και επιτηρητές/τριες ή/και πρόσωπα με τεχνικό/υποστηρικτικό ρόλο.
Καταγράφονται αυτομάτως μέσω της χρήσης της πλατφόρμας δεδομένα που αφορούν το
όνομα του/της φοιτητή/τριας που έχει συνδεθεί, την ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία
συνδέθηκε (ανακοινώσεις, άσκηση κλπ.), την ημερομηνία/ώρα και διάρκεια σύνδεσης
(μεταδεδομένα). Στα δεδομένα αυτά έχει πρόσβαση τόσο ο διδάσκων ή διδάσκουσα όσο
και ο διαχειριστής ή η διαχειρίστρια του συστήματος. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα
δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα μόνο στα δικαιούμενα πρόσωπα για τους σκοπούς του
ελέγχου του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας και τηρούνται μόνο στην έκταση και στο
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας (ιδίως επιβεβαίωση
ταυτοποίησης - συμμετοχής φοιτητή/τριας στην εξέταση και έλεγχος του αδιάβλητου και
αξιόπιστου τρόπου εξέτασης).
Μέσω της προηγούμενης ατομικής ειδοποίησης και κατά την έναρξη της εξέτασης οι
εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες ενημερώνονται ότι απαγορεύεται η καταγραφή της
εξέτασης από φοιτητές/τριες με οποιοδήποτε μέσο. Η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης
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μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή διοικητικών, πειθαρχικών κυρώσεων αλλά και ποινικών
κυρώσεων, ενώ θέτει και ζητήματα αστικής ευθύνης.
β) Εξ αποστάσεως «γραπτή» εξέταση με ψηφιακά μέσα
Όταν λαμβάνει χώρα γραπτή εξέταση με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων η χρήση
κάμερας - μικροφώνου και κατά συνέπεια η επεξεργασία δεδομένων εικόνας και ήχου
περιορίζεται σε συγκεκριμένες φάσεις της εξέτασης. Αναφορικά με την χρήση κάμερας –
μικροφώνου: α) για την ταυτοποίηση,

β) την περίπτωση που η γραπτή εξέταση

συνδυάζεται με επιπλέον προφορική (εξ αποστάσεως) εξέταση είτε του συνόλου των
εξεταζόμενων είτε δειγματοληπτικά και γ) του δειγματοληπτικού και περιορισμένου
χρονικά ελέγχου ως προς την τήρηση αδιαβλήτου - αξιοπιστίας της εξέτασης ισχύουν όσα
αναφέρονται ανωτέρω υπό α).
Οι εξεταζόμενοι/ες υποχρεούνται να θέσουν ή/και να διατηρούν σε λειτουργία την κάμερα
ή/και το μικρόφωνό τους, όταν και για όσο διάστημα τους ζητηθεί από τον/την
εξεταστή/τρια ή τους/τις επιτηρητές/τριες για τους ανωτέρω σκοπούς, ενώ μπορούν να τα
διατηρούν κλειστά όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό κρίνεται ότι συνιστά
μία δικλείδα ασφαλείας για την επίτευξη του αδιάβλητου και αξιόπιστου χαρακτήρα της
εξέτασης, χωρίς να συνιστά υπέρμετρη παρέμβαση στα δικαιώματα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων των εξεταζομένων.
Πρόσβαση στα συμπληρωμένα - αναρτημένα «έγγραφα» που περιέχουν απαντήσεις στην
εξέταση

έχουν

μόνο

τα

δικαιούμενα

προς

τούτο

πρόσωπα

(εξεταστής/τρια

καθηγητής/τρια) και αυτά τα έγγραφα - δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα
προβλέπεται από τη νομοθεσία και, κατ’ αναλογία, στον ιδρυματικό Κανονισμό
Εξετάσεων. Πρόσωπα που παρέχουν τεχνική ή διοικητική υποστήριξη και ενδέχεται να
αποκτούν πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα ή και στην αξιολόγηση - βαθμολογία των
φοιτητών/τριων δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας αναφορικά με τα
στοιχεία που περιέρχονται εις γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα
δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία, τον Κανονισμό
Εξετάσεων ή/και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος.
Δεδομένα που τηρούνται στην πλατφόρμα/ Μεταδεδομένα
Η πραγματοποίηση εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους έχει ως προϋπόθεση ή/και
παρεπόμενο αποτέλεσμα την καταγραφή δεδομένων που αναφέρονται ιδίως στο
ονοματεπώνυμο, κωδικό, στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία σύνδεσης
του/της φοιτητή/τριας που έχει συνδεθεί, την ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία
συνδέθηκε (ανακοινώσεις, άσκηση κλπ.), ημερομηνία, ώρα και διάρκεια σύνδεσης. Στα
δεδομένα αυτά έχει πρόσβαση ο/η διδάσκων/ουσα – εξεταστής/τρια, ο/η επιτηρητής/τρια
και πρόσωπα, τα οποία παρέχουν τεχνική ή διοικητική υποστήριξη, διαχειριστής/τρια του
συστήματος .
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αναγκαία προϋπόθεση συνέπεια του τρόπου διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξέτασης και απαιτούνται για την
τεκμηρίωση του αποτελεσματικού και αδιάβλητου - αξιόπιστου χαρακτήρα της εξέτασης
(επιβεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση κ.α. ).
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Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα μόνο στα δικαιούμενα
πρόσωπα για τους σκοπούς του ελέγχου του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας και
τηρούνται μόνο στην έκταση και στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό της
επεξεργασίας (ιδίως επιβεβαίωση ταυτοποίησης - συμμετοχής φοιτητή/τριας στην
εξέταση και έλεγχος του αδιάβλητου και αξιόπιστου τρόπου εξέτασης).
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Νίκος Χορταριάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Αδιάβλητο & αξιοπιστία εξετάσεων
Οι κυριότερες σχετικές ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν ενιαία για το
αδιάβλητο και την αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με τα μέσα εξ αποστάσεως
αξιολόγησης έχουν ως εξής:
1.

Η διαφάνεια της διαδικασίας διασφαλίζεται από το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες
παρακολουθούν τη διαδικασία όντας/ούσες συνδεδεμένοι/ες με εικόνα και ήχο καθ’ όλη
τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ ακόμη και στην περίπτωση της προφορικής εξέτασης
ολιγομελών ομάδων φοιτητών/τριών, η εξέταση με εικόνα και ήχο γίνεται με την
ηλεκτρονική παρουσία συμφοιτητών/τριών ή/και επιτηρητών.

2.

Ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζόμενων διασφαλίζεται από την αντιπαραβολή της
φοιτητικής τους ή άλλης επίσημης ταυτότητας με το πρόσωπό τους, όπως εμφανίζεται
στην κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σε συνδυασμό με το σύστημα
αυθεντικοποίησης των ιδρυματικών λογαριασμών των φοιτητών/τριών.

3.

Το αδιάβλητο της εξέτασης διασφαλίζεται από τις μεθόδους εξέτασης, σε συνδυασμό με
τη δυνατότητα συμπληρωματικής προφορικής (εξ αποστάσεως) εξέτασης, στην
περίπτωση της γραπτής εξέτασης.

4.

Σε κάθε περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια καλείται να δηλώσει ότι συμμετέχει στην εξέταση
και ότι κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν θα έχει οποιαδήποτε συνομιλία ή με άλλο
τρόπο επικοινωνία, ανταλλαγή αντικειμένων ή οποιαδήποτε συνεργασία με άλλο άτομο,
και δεν θα αξιοποιήσει οποιαδήποτε πηγή βοήθειας που δεν θα προβλέπεται από τον/την
διδάσκοντα/ουσα (βλέπετε αναλυτικότερα Παράρτημα ΙΙ).

5.

Η ασφάλεια του συστήματος και των πληροφοριών που συλλέγονται διασφαλίζεται με
βάση τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Τα συστήματα MOODLE, Open eClass, BigBlueButton (ΒΒΒ) φιλοξενούνται
στους εξυπηρετητές του Ιδρύματος και τα διαχειρίζονται, αποκλειστικά και μόνο, μέλη του
προσωπικού του Ιδρύματος. Πρόσβαση στο Zoom θα δίνεται μέσα από τους Ιδρυματικούς
λογαριασμούς των χρηστών. Η Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των παραπάνω
συστημάτων και των υποδομών που τα υποστηρίζουν από απόπειρες παραβίασης, ενώ η
πρόσβαση στα συστήματα αυτά γίνεται μέσω ιδρυματικών λογαριασμών χρηστών, με
βάση το ιδρυματικό σύστημα αυθεντικοποίησης και διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης.
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