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Θζμα 5: Διεξαγωγι εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 και μζτρα
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Θ Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από ςυηιτθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ:
1.
Τον ν. 4485/2017, «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν
ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 114),
2.
τον ν.4009/2011, «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και
διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπωσ τροποποιικθκε,
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει,
3.
τον ν.4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ137),
4.
τθν 13035/Β1/16.02.2002 Υ.Α. «Ζγκριςθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Οικονομικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν» (Βϋ671),
5.
Το Ρ.Δ.203/1996 «Οργανιςμόσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν (Α’ 160),
6.
τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ
ομάδων αυξθμζνου κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ COVID 19» (Β’ 4011),
7.
τθν υπ’ αρικμ. 115744/Η1/4.9.2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Λειτουργία των Ανϊτατων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ
COVID-19 κατά τθ λειτουργία τουσ» (Βϋ 3707),
8.
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 327/24.09.2020 Εγκφκλιο του Υφυπουργοφ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων με κζμα «Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ.
115744/Η1/4.9.2020 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Βϋ3707)»,
9.
τθν ειςιγθςθ τθσ Υπευκφνου Επεξεργαςίασ Δεδομζνων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, θ οποία εςτάλθ με θλεκτρονικό μινυμα ςτισ 23.09.2020,
θσ

Αποφαςίηει:
1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΚΤΑ 115744
1. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία που αφορά ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων και ςεμιναρίων ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων ςπουδϊν του πρϊτου και δεφτερου κφκλου ςπουδϊν ρυκμίηεται από το άρκρο 3
τθσ ΚΥΑ 115744. Σφμφωνα με τθ διάταξθ αυτι, θ διδαςκαλία πραγματοποιείται «ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτον κανονιςμό εκάςτου προγράμματοσ ςπουδϊν και με φυςικι παρουςία των
φοιτθτϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςε κάκε εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα του προγράμματοσ ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ τον αρικμό των πενιντα (50)
ανά τμιμα».
Κατά ςυνζπεια, οι διαλζξεισ του πρϊτου και του δεφτερου κφκλου ςπουδϊν κατ’ αρχιν κα
διεξαχκοφν:
Α. Με φυςικι παρουςία φοιτθτϊν εφόςον οι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ ανζρχονται ζωσ τον αρικμό
των πενιντα (50). Ο περιοριςμόσ τθσ αποκλειςτικά διά ηϊςθσ διδαςκαλίασ δεν ιςχφει για μακιματα
προγραμμάτων ςπουδϊν βϋ κφκλου των οποίων θ διδαςκαλία οργανϊνεται με χριςθ μεκόδων εξ
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο Κανονιςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν
δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 30 του ν. 4485/2017 (Αϋ 114).
Β. Με χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ, εφόςον οι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ ανζρχονται ςε πενιντα
ζναν (51) ι περιςςότερουσ.
2. Ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν προκφπτει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ διλωςθσ μακθμάτων, ενϊ ζωσ τότε λαμβάνεται υπόψιν ο μζγιςτοσ αρικμόσ
εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ανά μάκθμα κατά τθν προθγοφμενθ τριετία.
3. Για τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ
απαιτείται αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΟΡΑ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Συνζλευςθσ
του Τμιματοσ, για τα μακιματα του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ι του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ
του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Συνζλευςθ Τμιματοσ/Ειδικι Διατμθματικι
Επιτροπι/Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι), για τα μακιματα του δευτζρου κφκλου ςπουδϊν.
4. Στθν ειςιγθςθ πρζπει να αναφζρεται ρθτϊσ το ςφνολο των μακθμάτων που κα παραςχεκοφν με
μζςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ανά πρόγραμμα ςπουδϊν. Ειδικϊσ, ωσ προσ τα μακιματα του
πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, ςυςτινεται θ ςφςταςθ ολιγομελϊν ομάδων, ζωσ τριάντα (30)
ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν, για τθ διενζργεια δια ηϊςθσ φροντιςτθριακϊν μακθμάτων, με τθ
ςυμμετοχι επικουρικοφ διδακτικοφ προςωπικοφ, υποψθφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν, για τθν υποςτιριξθ τθσ διά ηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
2. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
1. Θ παροχι του διδακτικοφ ζργου ςτα Εργαςτιρια του ΟΡΑ ρυκμίηεται από το άρκρο 5 τθσ ΚΥΑ
115744. Σφμφωνα με τθ διάταξθ αυτι, τα εργαςτθριακά μακιματα διεξάγονται υποχρεωτικά με
φυςικι παρουςία των φοιτθτϊν.
2. Οι ομάδεσ των φοιτθτϊν που παρακολουκοφν τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ δεν μποροφν να
υπερβαίνουν τουσ τριάντα (30) ςυμμετζχοντεσ. Για το λόγο αυτό, ςτθν περίπτωςθ όπου το ςφνολο
των φοιτθτϊν υπερβαίνει τον ωσ άνω αρικμό, κακίςταται υποχρεωτικι θ δθμιουργία περιςςότερων
ομάδων φοιτθτϊν.
3. Στθν περίπτωςθ όπου τα αρμόδια όργανα κρίνουν ότι ο χϊροσ του εργαςτθρίου δεν εξαςφαλίηει
τθν τιρθςθ των προβλεπομζνων αποςτάςεων μεταξφ των ςυμμετεχόντων, φοιτθτϊν και
προςωπικοφ, ςυνιςτάται θ δθμιουργία ομάδων κάτω των τριάντα (30) ςυμμετεχόντων, ανάλογα
προσ τα ειδικά χαρακτθριςτικά του κάκε Εργαςτθρίου.
4. Σε μακιματα όπου απαιτείται θ φυςικι παρουςία φοιτθτϊν ςτο Εργαςτιριο, ο διδάςκων
υποβάλλει ςχετικό αίτθμα ςτον Ρρόεδρο του οικείου Τμιματοσ, με τον αρικμό των φοιτθτϊν που
κα ςυμμετάςχουν. Ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ καταρτίηει το πρόγραμμα των Εργαςτθρίων του
Τμιματοσ, που κα διεξαχκοφν με φυςικι παρουςία, λαμβάνοντασ υπόψιν όλουσ τουσ ιςχφοντεσ
κανόνεσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ φοιτθτϊν και διδαςκόντων.
5. Για τισ διαςπάςεισ Εργαςτθρίων ςε τμιματα, τισ ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων και τον εν γζνει
προγραμματιςμό των Εργαςτθρίων ενθμερϊνονται ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και
Ρροςωπικοφ και θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.
3. Η ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Ε ΟΜΑΔΑ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
1. Θ εκπλιρωςθ των διδακτικϊν υποχρεϊςεων διδαςκόντων που ανικουν ςε ομάδα αυξθμζνου
κινδφνου, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 (ΦΕΚ Β 4011/18.9.2020),
ρυκμίηεται ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 11 τθσ ΚΥΑ 115744, όπωσ αυτι ζχει ερμθνευτεί από
τθν παράγραφο ΣΤ’ τθσ από 24.09.2020 Εγκυκλίου του Υφυπουργοφ Ραιδείασ.
2. Φοιτθτζσ που ανικουν ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ΚΥΑ
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 (ΦΕΚ Β 4011/18.9.2020), αιτοφνται τθν εξαίρεςι τουσ από τθ ςυμμετοχι
τουσ ςε μακιματα που οργανϊνονται με φυςικι παρουςία. Θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν τθσ
κατθγορίασ αυτισ ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα πραγματοποιείται με τθ χριςθ εναλλακτικϊν
μεκόδων διδαςκαλίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου.
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4. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
1. Θ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία κα διενεργθκεί με τθ χριςθ των εργαλείων, για τα οποία το Κδρυμα
διακζτει τισ ςχετικζσ άδειεσ, ιτοι το Microsoft Teams ι το Skype for Business, με παράλλθλθ χριςθ
του eClass για τθ διανομι του υλικοφ, τθν ανάρτθςθ ςυνδζςμων ςτισ διαλζξεισ και τθν επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ.
2. Οι διδάςκοντεσ είναι υπεφκυνοι για τθ δθμιουργία των ςχετικϊν μακθμάτων και διαλζξεων ςτα
εργαλεία αυτά, κακϊσ και για τθν ανάρτθςθ των ςυνδζςμων προσ τισ διαλζξεισ ςτο eClass, ζτςι
ϊςτε να κακίςταται ευχερισ ο εντοπιςμόσ τουσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ.
3. Οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ ενθμερϊνονται, κατά τθν εγγραφι τουσ, από τισ οικείεσ Γραμματείεσ,
ζτςι ϊςτε να ενεργοποιιςουν τουσ λογαριαςμοφσ τουσ ςτα ωσ άνω εργαλεία, με ςκοπό τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία.
4. Για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ κα οριςτεί, με απόφαςθ του Ρρφτανθ του
ΟΡΑ, ομάδα υποςτιριξθσ, θ οποία κα αποτελείται από μζλθ του προςωπικοφ του Ιδρφματοσ και κα
ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των εργαλείων τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Ωσ
υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ αυτισ ορίηεται ο Κακθγθτισ κ. Γεϊργιοσ Ξυλωμζνοσ.
5. Θ ομάδα υποςτιριξθσ είναι ειδικότερα υπεφκυνθ για τθ ςφνταξθ και ανάρτθςθ αναλυτικϊν
οδθγιϊν ωσ προσ τα εργαλεία εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, για τθν παροχι εξειδικευμζνθσ
βοικειασ ςτουσ διδάςκοντεσ κατά τθ διενζργεια του διδακτικοφ τουσ ζργου και για τθν
αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ τεχνικϊν ηθτθμάτων που δφνανται να ανακφψουν.
6. Θ οργάνωςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ είναι δυνατι με μια ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι
μεκόδουσ:
Α. Θ «κλαςςικι» ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, όπωσ αυτι ςυνίςταται ςτθ διδαςκαλία μζςω
πλατφόρμασ, χωρίσ τθ φυςικι παρουςία φοιτθτϊν.
Β. Θ «ταυτόχρονθ» ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, όπωσ αυτι ςυνίςταται ςτθ ηωντανι αναμετάδοςθ
του μακιματοσ ςτουσ φοιτθτζσ που δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν με φυςικι παρουςία.
Γ. Θ αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, όπωσ αυτι ςυνίςταται ςτθ μαγνθτοςκόπθςθ του μακιματοσ και
διάκεςι του ςτουσ φοιτθτζσ.
Θ επιλογι τθσ μεκόδου παροχισ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ γίνεται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ
του Τμιματοσ ι του κατά περίπτωςθ αρμόδιου οργάνου ςε περίπτωςθ προγραμμάτων
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (Συνζλευςθ Τμιματοσ ι Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι ι Ειδικι
Διιδρυματικι Επιτροπι), με κριτιρια τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ διδακτικϊν κακθκόντων των
διδαςκόντων, τθν ποιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν προςταςία των
δικαιωμάτων ιδιωτικότθτασ και προςωπικϊν δεδομζνων των φοιτθτϊν.
5. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Στθν παροφςα υγειονομικι ςυγκυρία το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ωσ Υπεφκυνοσ
Επεξεργαςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΓΚΡΔ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων),
με γνϊμονα τθν Αρχι τθσ Αναλογικότθτασ, διαςφαλίηει το δικαίωμα ςτθν προςταςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυνεκτιμϊντασ το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ και το δικαίωμα
ςτθν υγεία όλων των υποκειμζνων. Οι πράξεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
που ςυντελοφνται κατά τθν διδαςκαλία με τθν χριςθ εξ αποςτάςεωσ μεκόδων είναι καταρχιν
ςφννομεσ και θ νόμιμθ βάςθ επεξεργαςίασ τουσ είναι θ εκπλιρωςθ κακικοντοσ που εκτελείται
προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και θ άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ που ζχει ανατεκεί ςτον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ (αρ. 6 εδ. ε του ΓΚΡΔ), ςυνδυαςτικά με τθ ςυμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςθ του
υπευκφνου επεξεργαςίασ (αρ. 6 εδ. γ του ΓΚΡΔ). Πλεσ οι διαδικαςίεσ και μζκοδοι, που κα
επιλεγοφν, κα διαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ και των προςωπικϊν δεδομζνων των
μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του ΟΡΑ, τθρϊντασ τισ Αρχζσ του ΓΚΡΔ.
2. Στισ μεκόδουσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ απαγορεφεται ρθτά θ καταγραφι προςωπικϊν
δεδομζνων εικόνασ και ιχου από τισ τθλεδιαςκζψεισ. Στθν απαγόρευςθ αυτι δεν ανικει υλικό
θχογραφθμζνων (podcast) ι μαγνθτοςκοπθμζνων (video) διαλζξεων του διδάςκοντα ωσ επιλογι
αςφγχρονθσ μεκόδου εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, εφόςον αυτό ζχει πραγματοποιθκεί με τθν
ελεφκερθ, ςυγκεκριμζνθ, ρθτι και με πλιρθ επίγνωςθ ςυγκατάκεςθ του διδάςκοντα (υποκείμενο
δεδομζνων).
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3. Θ υποχρζωςθ του ΟΡΑ για ενθμζρωςθ των υποκειμζνων των δεδομζνων (διδαςκόντων και
φοιτθτϊν), ωσ προσ τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ κα γίνει θ ςυλλογι και επεξεργαςία των
προςωπικϊν δεδομζνων τουσ, ικανοποιείται με τθν ζγκριςθ Ρολιτικισ Επεξεργαςίασ Ρροςωπικϊν
Δεδομζνων για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ Ρολιτικι Επεξεργαςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
ενςωματϊνεται ςτθν παροφςα απόφαςθ ωσ Ραράρτθμα Ι και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,
ενϊ μετά τθν ζγκριςι τθσ από τθ Σφγκλθτο κα δθμοςιοποιθκεί διά τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ.
6. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΛΕΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ - ΟΡΚΩΜΟΙΕ
1. Θ διεξαγωγι τελετϊν αποφοίτθςθσ με φυςικι παρουςία δεν επιτρζπεται για όςο χρονικό
διάςτθμα υφίςταται νομοκετικι πρόβλεψθ περί περιοριςμοφ τθσ ςυνάκροιςθσ φυςικϊν
προςϊπων ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ. Με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ο.Ρ.Α. είναι δυνατι θ
παράταςθ τθσ αναςτολισ αυτισ και μετά τθν άρςθ των ανωτζρω περιοριςμϊν, εφόςον και για όςο
χρόνο αυτό κρικεί αναγκαίο για τθν προςταςία τθσ υγείασ των φοιτθτϊν.
2. Κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα αναςτολισ των τελετϊν αποφοίτθςθσ τυγχάνει εφαρμογισ το
άρκρο 68 του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ΟΡΑ (ΥΑ 13035/Β1 ΦΕΚ Βϋ 671/30.05.2002), ςφμφωνα με το
οποίο, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν και πριν τθν ορκωμοςία, οι απόφοιτοι δφνανται να
λαμβάνουν ςχετικι βεβαίωςθ επιτυχοφσ περάτωςθσ των ςπουδϊν τουσ. Ρεραιτζρω, με αίτθςι τουσ
προσ τθ Γραμματεία του οικείου Τμιματοσ, οι απόφοιτοι δφνανται να ηθτιςουν τθ χοριγθςθ τίτλου
ςπουδϊν, χωρίσ τθ διεξαγωγι τελετισ αποφοίτθςθσ.
7. ΙΧΤ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ
Οι διατάξεισ τθσ παροφςθσ ιςχφουν μζχρι εκδόςεωσ νεότερθσ κανονιςτικισ ρφκμιςθσ από το
εποπτεφον Υπουργείο Ραιδείασ ι τθ Σφγκλθτο του ΟΡΑ ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ των
επιδθμιολογικϊν δεδομζνων.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΠΡΩΣΟΤ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ο.Ρ.Α.) ςτο γενικότερο πλαίςιο που ζχει διαμορφωκεί με
τουσ κανόνεσ τιρθςθσ αποςτάςεων και άλλων μζτρων προςταςίασ για τθν αποφυγι τθσ
ςυνάκροιςθσ κοινοφ ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ
COVID-19, ζχει κλθκεί να διοργανϊςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία πρϊτου και δεφτερου κφκλου
ςπουδϊν και με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, για να εξαςφαλίςει τθν ίςθ ςυμμετοχι όλων.
1. Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων
Θ χριςθ εργαλείων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ προχποκζτει και απαιτεί τθ ςυλλογι, διατιρθςθ
και εν γζνει επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχόντων, διδαςκόντων και φοιτθτϊν
(υποκείμενα δεδομζνων). Αυτζσ οι πράξεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
κακιςτοφν το Ο.Ρ.Α. Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ Δεδομζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Γενικό
Κανονιςμό για τα Ρροςωπικά Δεδομζνα - ΓΚΡΔ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και ςτον Ν.4624/2019 όπωσ ιςχφει.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ, το Ρανεπιςτιμιο δεςμεφεται να προςτατεφει τα προςωπικά
δεδομζνα των υποκειμζνων και να διατθρεί ζναν διαφανι τρόπο ςτθν επεξεργαςία τουσ. Με τθν
παροφςα πολιτικι επικυμεί να ενθμερϊςει τα υποκείμενα των δεδομζνων για τον τρόπο που το
επιτυγχάνει αυτό.
2. Νόμιμθ βάςθ επεξεργαςίασ
Τα προςωπικά δεδομζνα των υποκειμζνων υπόκεινται ςε ςφννομθ επεξεργαςία, απαραίτθτθ για
λόγουσ εκπλιρωςθσ κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και κατά τθν άςκθςθ
δθμόςιασ εξουςίασ (ΓΚΡΔ άρκρο 6, εδάφιο 1, ςτοιχείο ε) ςυνδυαςτικά με λόγουσ ςυμμόρφωςθσ με
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ζννομθ υποχρζωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ΓΚΡΔ άρκρο 6, εδάφιο 1, ςτοιχείο γ) που ζχει
ανατεκεί ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, όπωσ προβλζπεται για Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα που
εποπτεφεται από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και ενεργεί ςφμφωνα με τον Ν.
4009/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), τον Οργανιςμό
των διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του (ΦΕΚ 160/Α/16-07-1996), τον Εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ
του (ΦΕΚ 671/Β/30-05-2002) και τθν με αρ. 115744/Η1 ΚΥΑ (ΦΕΚ3707/Β’/04.09.2020). Στθν
παροφςα χρονικι ςυγκυρία λαμβάνει επίςθσ υπόψθ του τισ επιταγζσ των Ρράξεων Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου, των ΚΥΑ και των ΥΑ που ζχουν εκδοκεί από τισ 11.03.2020 και βρίςκονται ακόμθ εν
ιςχφ αναφορικά με τα μζτρα προςταςίασ και αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19.
3. κοπόσ τθσ Επεξεργαςίασ
Σκοπόσ τθσ Επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι θ διοργάνωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που αφορά ςτθν διδαςκαλία μακθμάτων (υποχρεωτικϊν, υποχρεωτικισ
επιλογισ ι ελεφκερθσ επιλογισ) και ςεμιναρίων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και
δεφτερου κφκλου ςπουδϊν. Συγκεκριμζνα, θ επεξεργαςία αποςκοπεί ςτον προγραμματιςμό των εξ
αποςτάςεωσ διδαςκαλιϊν, τθν καταγραφι τθσ διακεςιμότθτασ ι τθσ αδυναμίασ των φοιτθτϊν να
ςυμμετζχουν ςε διά ηϊςθσ διδαςκαλία, τθν ταυτοποίθςθ του φοιτθτι κατά τθν διάρκεια των ωρϊν
διδαςκαλίασ, τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων των επιλεγμζνων «πλατφορμϊν» μζςω
των οποίων κα πραγματοποιθκοφν τα μακιματα.
4. Είδθ Δεδομζνων
Κατά τθν διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ ςυλλζγονται μεταδεδομζνα, τα οποία
παράγονται κατά τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ (επιγραμμικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία ταυτότθτασ που
προζρχονται από τισ ςυςκευζσ, τισ εφαρμογζσ , τα εργαλεία και τα πρωτοκολλά τουσ, όπωσ θ IP
διεφκυνςθ του υπολογιςτι με τον οποίο ςυνδζεται ο φοιτθτισ ι αναγνωριςτικά «cookies») και
καταγράφονται ςτο ςφςτθμα διδαςκαλίασ τθσ εκάςτοτε πλατφόρμασ. Επίςθσ, δεδομζνα που
επεξεργάηεται το Ο.Ρ.Α. είναι δεδομζνα ταυτοποίθςθσ (όνομα, αναγνωριςτικό και ςυνκθματικό)
που ζχουν δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ του, και που εμπεριζχονται ςτθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα αυτϊν
για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ ςφςκεψθ διδαςκαλίασ.
Για τθν περίπτωςθ που τα υποκείμενα των δεδομζνων αποκαλφψουν/προςκομίςουν δεδομζνα
υγείασ που τουσ αφοροφν, τότε τα δεδομζνα αυτά κα αποκθκεφονται ξεχωριςτά και κα τθροφνται
όλα τα μζτρα για τθν ιδιαίτερθ προςταςία τουσ.
Το Ο.Ρ.Α. δεν αποκθκεφει δεδομζνα ιχου ι εικόνασ που παράγονται κατά τθν διάρκεια τθσ
διδαςκαλίασ και δεν ςυλλζγει, οφτε αποκτά πρόςβαςθ ςε άλλα προςωπικά δεδομζνα ειδικισ
κατθγορίασ (φυλετικι καταγωγι, κριςκευμα κτλ) κατά τθν διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ
διδαςκαλίασ.
5. Διάρκεια Επεξεργαςίασ
Τα παραπάνω δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςυλλζγονται, τθροφνται και τυγχάνουν
επεξεργαςίασ μόνο κατά τθν διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ ςφςκεψθσ διδαςκαλίασ.
6. Διαβίβαςθ Δεδομζνων – Αποδζκτεσ
Για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που τυγχάνουν επεξεργαςίασ ςτο παραπάνω πλαίςιο δεν
υπάρχει καμία ανάγκθ διαβίβαςθσ.
Δθμόςιεσ Αρχζσ που ενδζχεται να λάβουν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο
ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δεν κεωροφνται αποδζκτεσ κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ
2016/679.
7. Δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων
Τα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
που τθροφνται και τουσ αφοροφν. Μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμα διόρκωςθσ ανακριβϊν ι
αναλθκϊν ςτοιχείων τουσ. Δικαιοφνται να ηθτιςουν τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ των
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δεδομζνων τουσ, όταν θ ακρίβειά τουσ αμφιςβθτείται ι είναι παράνομθ ι το Ρανεπιςτιμιο δεν
χρειάηεται πλζον τα δεδομζνα αυτά για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ.
Τα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να αντιτάςςονται ςτθν επεξεργαςία
δεδομζνων ανά πάςα ςτιγμι για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ιδιαίτερθ κατάςταςθ τουσ.
Μποροφν επίςθσ να εναντιωκοφν ςτθν λιψθ αποφάςεων με αυτοματοποιθμζνα μζςα και να
ηθτιςουν οι αποφάςεισ να λαμβάνονται από φυςικά πρόςωπα και όχι μόνο από υπολογιςτζσ.
8. Εποπτικι Αρχι
Στθν Ελλάδα θ Αρμόδια Εποπτικι Αρχι με τθν οποία τα υποκείμενα μποροφν να επικοινωνοφν για
τθν υποβολι ερωτθμάτων ι καταγγελιϊν αναφορικά με ηθτιματα επεξεργαςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτισ προβλεπόμενεσ με τισ διατάξεισ του ΓΚΡΔ
αρμοδιότθτεσ, είναι θ Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (www.dpa.gr)
τοιχεία Τπευκφνου Επεξεργαςίασ Δεδομζνων
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Ρατθςίων 76, 10434 Ακινα
Αρμόδια Διεφκυνςθ του Ρανεπιςτθμίου
Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφων
Τθλ.: 2108203900 Email: noc@aueb.gr
τοιχεία Τπευκφνου Προςταςία Δεδομζνων
Μαρία Αντωνοποφλου
Τθλ.: 2108203135
Email: dpo@aueb.gr
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 28-09-2020
Ο Ρρφτανθσ

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ

6

