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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

8θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΣΗ 14.01.2021 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………… 
Θζμα 5: Διενζργεια εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων μακθμάτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων πουδών 
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………………..… 
Η Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. τθν 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-ΔΝ1-1) πράξθ Ρρφτανθ περί ςυγκρότθςθσ τθσ Συγκλιτου 

του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από 01.09.2020 ζωσ 31.08.2021, 
2. το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 1293/08.01.2021 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

ζχουν αναςταλεί οι εξετάςεισ με φυςικι παρουςία ζωσ και τθ Δευτζρα 07.01.2021, 
3. τθν 59181/Ζ1/19.05.2020 (Β’1935) Υπουργικι Απόφαςθ «υκμίςεισ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία των προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου κφκλου, τθ διενζργεια κλινικϊν και 
εργαςτθριακϊν αςκιςεων, τθν πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν και τθ διεξαγωγι των εξετάςεων κατά το 
εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020» και ιδίωσ το άρκρο 7 «Εξζταςθ με εξ 
αποςτάςεωσ μεκόδουσ», 

4. τθν απόφαςθ τθσ 9θσ/27.05.2020/8Β (ΑΔΑ:6Φ3Ν469Β4Μ-6ΧΚ) ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου Ο.Ρ.Α, θ 
οποία κακορίηει τουσ ειδικότερουσ όρουσ για τθ διενζργεια εξετάςεων με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, 

5. τθν ανάγκθ διενζργειασ εξετάςεων για τα μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδ. ζτουσ 
2020-2021 των προγραμμάτων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, 

6. το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί νεότερθ Υπουργικι Απόφαςθ για τθ διεξαγωγι των εξετάςεων του 
χειμερινοφ εξαμινου 2020-2021, 

7. τθν 141/13.01.2021 ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Ρροςωπικοφ, 
αναφορικά με τθν οργάνωςθ των εξετάςεων με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, 
 

αποφαςίηει 
1. Η εξζταςθ όλων των μακθμάτων κα διεξαχκεί με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, κατ’ εξαίρεςθ και λόγω 

των ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν, για τθν προάςπιςθ τθσ υγείασ  των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 
κακϊσ και όλου του ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου.  

2. Η βακμολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδ. ζτουσ 2020-2021 
των προγραμμάτων πρϊτου κφκλου ςπουδϊν μπορεί να βαςίηεται κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντα 
ςε:  εργαςίεσ, φροντιςτθριακζσ ι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, προόδουσ, τελικζσ εξετάςεισ. Η 
βαρφτθτα κάκε επιμζρουσ βακμολόγθςθσ πρζπει να είναι ςε γνϊςθ των φοιτθτϊν του μακιματοσ 
εκ των προτζρων. 

3. Οι τελικζσ εξετάςεισ δφναται να πραγματοποιθκοφν είτε με γραπτι ι προφορικι εξζταςθ με εξ’ 
αποςτάςεωσ μεκόδουσ ι με τθ διενζργεια εξ’ αποςτάςεωσ παρουςιάςεων ι με ςυνδυαςμό των 
παραπάνω ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ 9θ/27.05.2020/8Β (ΑΔΑ: 6Φ3Ν469Β4Μ-
6ΧΚ) με τθν οποία θ Σφγκλθτοσ κακόριςε τουσ ειδικότερουσ όρουσ για τθ διενζργεια εξετάςεων με 
εξ’ αποςτάςεωσ μεκόδουσ.  

4. ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΡΕΙΟΔΟΥ: Η εξεταςτικι περίοδοσ του χειμερινοφ εξαμινου των 
προπτυχιακϊν προγραμμάτων κα διεξαχκεί από 01.02.2021 ζωσ 26.02.2021, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Σαββάτων 6, 13 και 20.02.2021. 

5. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Η Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κα καταρτίςει το 
πρόγραμμα των τελικϊν εξετάςεων των προπτυχιακϊν προγραμμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ 
τισ ακαδθμαϊκζσ και διαχειριςτικζσ παραμζτρουσ για τθν επιτυχι υλοποίθςι του και κα το 
ανακοινϊςει μζχρι 18.01.2021. 

6. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι εξετάςεισ που κα διενεργθκοφν γραπτϊσ εξ’ αποςτάςεωσ κα 
ζχουν διάρκεια που δεν κα υπερβαίνει τα 100 λεπτά. 

7. ΕΙΔΙΚΟΤΕΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ: Ο Διδάςκων που εξετάηει μάκθμα 
γραπτϊσ εξ αποςτάςεωσ κατανζμει τουσ φοιτθτζσ ςε εικονικζσ αίκουςεσ, ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ 
μακθμάτων ςτθν Ηλεκτρονικι Γραμματεία, με μζγιςτο αρικμό εξεταηόμενων ςε κάκε εικονικι 
αίκουςα 40 εξεταηόμενουσ, ορίηει τον επόπτθ κάκε εικονικισ αίκουςασ και τον ενθμερϊνει ςχετικά. 
Ο Διδάςκων που εξετάηει μάκθμα προφορικϊσ εξ αποςτάςεωσ κα ενθμερϊςει κάκε φοιτθτι για τθν 
θμερομθνία και ϊρα τθσ εξζταςισ του. 
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8. ΕΙΔΙΚΟΤΕΟΙ ΟΟΙ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ 
9θ/27.05.2020/8Β (ΑΔΑ: 6Φ3Ν469Β4Μ-6ΧΚ) τθσ Συγκλιτου του ΟΡΑ, παρατίκενται οι ειδικότεροι 
όροι:  
 

I. Σρόποσ και μζςα διενζργειασ εξζταςθσ εξ αποςτάςεωσ 

 
1. Η εξ αποςτάςεωσ εξζταςθ των φοιτθτϊν, των προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου κφκλου, κα 
πραγματοποιθκεί με τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: 
α. Γραπτι εξζταςθ. 
β. Ρροφορικι εξζταςθ. 
γ. Διενζργεια εξ’ αποςτάςεωσ παρουςιάςεων. 
δ. Συνδυαςμόσ των παραπάνω. 

 
2. Η γραπτι εξζταςθ πραγματοποιείται με τθ χριςθ των πιςτοποιθμζνων πλατφορμϊν αςφγχρονθσ 
εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ eClass ι Moodle, που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο ΟΡΑ και παράλλθλθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ και τθλεργαςίασ Microsoft Teams.  
Κατ’ επιλογι του διδάςκοντοσ, θ γραπτι εξζταςθ πραγματοποιείται με μια ι περιςςότερεσ από τισ 
κάτωκι δυνατότθτεσ ερωτιςεων: 
α. Ρολλαπλισ επιλογισ  
β. Συμπλιρωςθσ κενϊν 
γ. Αντιςτοίχιςθσ 
δ. Σωςτό/Λάκοσ 
ε. Ελεφκερου κειμζνου. 

 
3. Η προφορικι εξζταςθ πραγματοποιείται με τθ χριςθ των πλατφορμϊν εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διδαςκαλία  των μακθμάτων. Η εξζταςθ 
πραγματοποιείται ςε ομάδεσ με ζωσ τρεισ (3) εξεταηόμενουσ.  

 
4. Για τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ εξετάςεισ με οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω 
τρόπουσ, ο εξεταηόμενοσ κα πρζπει να διακζτει, ςε χϊρο τθσ δικισ του επιλογισ, υπολογιςτι, 
ςυνδεδεμζνο ςτο Διαδίκτυο, με κάμερα, θχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και ζτοιμα για χριςθ.  

 

II. Μζτρα διαςφάλιςθσ διεξαγωγισ γραπτών εξετάςεων εξ αποςτάςεωσ 

 
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ των εξ αποςτάςεωσ γραπτϊν εξετάςεων, λαμβάνονται τα 
ακόλουκα μζτρα: 
 
1. Θα δθμιουργθκοφν από τουσ διδάςκοντεσ που κα εφαρμόςουν τον ςυγκεκριμζνο τρόπο εξζταςθσ 
δοκιμαςτικά (τεςτ) εξετάςεων για τθν εξάςκθςθ των φοιτθτϊν, τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν τθν 
θμερομθνία  τθσ εξζταςθσ.  

 
2. Θα οριςτεί ομάδα τεχνικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των διδαςκόντων και εποπτϊν 
ςτθν δθμιουργία και διεξαγωγι απομακρυςμζνων εξετάςεων ςτισ πλατφόρμεσ μζςω των οποίων κα 
διεξαχκεί θ εξζταςθ (eclass/moodle/Microsoft Teams).  

 
3. Ο διδάςκων κα πρζπει να είναι (θλεκτρονικά) διακζςιμοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ για να 
απαντά ςε πικανζσ ερωτιςεισ των εξεταηόμενων. 

 
4. Για τισ εξ’ αποςτάςεωσ γραπτζσ εξετάςεισ κα οριςτεί επαρκισ αρικμόσ εποπτϊν (ζνασ επόπτθσ 
για ζωσ 40 εξεταηόμενουσ), των οποίων θ ευκφνθ κα είναι να διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο και τθν 
αξιοπιςτία τθσ εξζταςθσ, ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που περιγράφονται ακολοφκωσ. 

 

III. Αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και μζςα για τθν εξαςφάλιςθ του αδιάβλθτου και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ 
διενζργειασ εξζταςθσ με μζςα εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθσ 
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         ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ  
1. Για τθ γραπτι εξζταςθ εξ αποςτάςεωσ, οι εξεταηόμενοι χρθςιμοποιοφν τα αναγνωριςτικά και 
ςυνκθματικά που τουσ ζχουν δοκεί από το ΟΡΑ για τθ ςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα τθσ εξζταςθσ (eClass ι 
Moodle), ενϊ ταυτόχρονα ςυνδζονται με τον ίδιο τρόπο και ςτθν πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ 
Microsoft Teams. Για πρακτικοφσ λόγουσ, χρθςιμοποιείται διαφορετικι ομάδα επικοινωνίασ ανά 
επόπτθ, ςτθν οποία κα ςυνδζονται ςυγκεκριμζνοι φοιτθτζσ που κα ορίηονται από τον διδάςκοντα.  

 
2. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, το ςφςτθμα εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ Microsoft Teams 
χρθςιμοποιείται: 
α. Για τθν αρχικι ταυτοποίθςθ του εξεταηόμενου με τθν επίδειξθ τθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ μζςω 
τθσ κάμερασ ςτον επόπτθ. Η διά τθσ μεκόδου αυτισ ταυτοποίθςθ είναι υποχρεωτικι προκειμζνου 
να επιτραπεί θ εξζταςθ του φοιτθτι. 
β. Για τθν υποβολι γραπτϊν ερωτθμάτων από τουσ εξεταηόμενουσ και διευκρινιςτικϊν απαντιςεων 
από τον διδάςκοντα. 
γ. Για τον διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ ι/και τθσ κάμερασ του εξεταηομζνου με τον επόπτθ, όταν αυτό 
του ηθτείται από τον επόπτθ. 
δ. Για τθν περαιτζρω ταυτοποίθςθ του εξεταηομζνου ωσ προσ τθ ςφνδεςθ του υπολογιςτι που 
χρθςιμοποιεί, με διαμοιραςμό τθσ οκόνθσ του και επίςκεψθ ςτον ιςτότοπο https://www.myip.com/ 
όταν του ηθτείται αυτό από τον διδάςκοντα ι τον επόπτθ και τθ διαςταφρωςθ τθσ διεφκυνςθσ IP του 
υπολογιςτι εξζταςθσ του φοιτθτι με αυτι που εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα εξζταςθσ (e-class, 
moodle). 

 
3. Οι εξεταηόμενοι υποχρεοφνται να παρακολουκοφν τθ ροι τθσ ςυηιτθςθσ ςτο ςφςτθμα εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ και τα μθνφματα που τουσ ςτζλνει ο επόπτθσ και να ακολουκοφν τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ. Αν ο εξεταηόμενοσ δεν ανταποκρικεί ςε αίτθμα του επόπτθ ςε εφλογο χρονικό 
διάςτθμα, κα ενθμερϊνεται ο διδάςκων.  
Τα ςτοιχεία που ςυλλζγουν οι επόπτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ςυγκεντρϊνονται από το 
ςυντονιςτι επόπτθ και ςτζλνονται ςτον διδάςκοντα με θλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ επικοινωνίασ, όλεσ οι επικοινωνίεσ 
με θλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνονται από και προσ διευκφνςεισ ΟΡΑ (@aueb.gr). 

 
4. Ωσ βζλτιςτθ πρακτικι για τθν αποφυγι χριςθσ μθ επιτρεπόμενων βοθκθμάτων και τθν αποτροπι 
ςυνεργαςίασ κατά τθ διάρκεια των γραπτϊν εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων, προτείνονται ςτουσ 
διδάςκοντεσ οι ακόλουκεσ επιλογζσ: 
α. Τα κζματα να είναι κρίςθσ και όχι απλά γνϊςθσ, ζτςι ϊςτε θ απάντθςι τουσ να μθν προκφπτει 
από απλι αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο.  
β. Δεδομζνου ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ παραςχζκθκε με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, 
ςτισ οποίεσ είχαν πρόςβαςθ όλοι οι φοιτθτζσ, ςυνιςτάται οι ερωτιςεισ να βαςίηονται ςτο διδακτικό 
υλικό των εξ αποςτάςεωσ διαλζξεων.  
γ. Κάποιεσ ερωτιςεισ μποροφν να παραχκοφν ςε παραλλαγζσ αλλάηοντασ μικρά αλλά καίρια ςθμεία 
ςε αυτζσ αλλά και τισ απαντιςεισ τουσ.  
δ. Μπορεί να αξιοποιθκεί θ επιλογι αυτόματου “ανακατζματοσ” κεμάτων και των πικανϊν 
απαντιςεϊν τουσ που προςφζρουν τα ςυςτιματα eClass και moodle.  
ε. Η διάρκεια τθσ εξζταςθσ να κακορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν ζκταςθ και τισ απαιτιςεισ των 
κεμάτων ϊςτε να περιορίςει τθ δυνατότθτα αντιγραφισ.  
ςτ. Οι εξεταηόμενοι να ενθμερϊνονται ότι το ςφςτθμα εξζταςθσ (π.χ. eClass) τθρεί αρχείο με τισ 
διευκφνςεισ IP των ςυνδζςεων που χρθςιμοποίθςε ο κακζνασ, και ότι αυτό ενδζχεται να 
χρθςιμοποιθκεί για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ εξζταςθσ και τον εντοπιςμό παράλλθλων 
ςυνδζςεων. 
η. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ για τθν τιρθςθ του αδιάβλθτου τθσ εξζταςθσ, ο διδάςκων μπορεί κατά 
τθν κρίςθ του να καλζςει εξεταηόμενουσ ςε ςυμπλθρωματικι προφορικι εξζταςθ. 

 
ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΣΑΗ 
Η προφορικι εξζταςθ εξ αποςτάςεωσ πραγματοποιείται μζςω των ςυςτθμάτων που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξ’ αποςτάςεωσ διδαςκαλία, με χριςθ κάμερασ και μικροφϊνου από 
τουσ εξεταηόμενουσ. Στθν αρχι τθσ εξζταςθσ οι φοιτθτζσ επιδεικνφουν τθ φοιτθτικι τουσ ταυτότθτα, 
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ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ οι φοιτθτζσ διατθροφν ςε λειτουργία τθν κάμερα και το 
μικρόφωνό τουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μθ χρθςιμοποίθςθ μθ επιτρεπόμενων μζςων και θ μθ 
επικοινωνία με τρίτουσ. 

 

IV. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ο.Ρ.Α.) ςτο γενικότερο πλαίςιο που ζχει διαμορφωκεί για τθν 
αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, ζχει κλθκεί 
να προχωριςει ςε ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθν διεξαγωγι των εξετάςεων κατά το χειμερινό 
εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021. Τθρϊντασ τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ειςθγιςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Ρροςταςίασ Δθμόςιασ 
Υγείασ διεξάγει τισ εξετάςεισ με χριςθ εξ αποςτάςεωσ μεκόδων. 

 
Α. Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων 
Η φφςθ των μεκόδων αυτϊν αλλά και λόγοι εξαςφάλιςθσ του αδιάβλθτου και τθσ αξιοπιςτίασ των 
εξετάςεων υπαγορεφουν τθν τιρθςθ, ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων των 
εξεταηόμενων φοιτθτϊν (υποκείμενα δεδομζνων). Αυτζσ οι πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων, 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 αυτζσ τισ διατάξεισ το Ρανεπιςτιμιο δεςμεφεται να προςτατεφει τα προςωπικά 
δεδομζνα των υποκειμζνων και να διατθρεί ζναν διαφανι τρόπο ςτθν επεξεργαςία τουσ. Με τθν 
παροφςα πολιτικι επίςθσ επικυμεί να ενθμερϊςει τα υποκείμενα των δεδομζνων για τον τρόπο 
που το επιτυγχάνει αυτό. 

 
Β. 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) που ζχει ανατεκεί ςτον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ωσ 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) και τον Εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του (ΦΕΚ 671/Β/30-05-2002). Στθν παροφςα 
χρονικι ςυγκυρία λαμβάνει επίςθσ υπόψθ του τισ επιταγζσ των Ρράξεων Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου, των ΚΥΑ και των ΥΑ που ζχουν εκδοκεί από τισ 25.02.2020 και βρίςκονται ακόμθ εν 
ιςχφ αναφορικά με τα ζκτακτα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ. 

 
Γ. κοπόσ τθσ Επεξεργαςίασ 
Σκοπόσ τθσ Επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι θ υποςτιριξθ τθσ 
διεξαγωγισ τθσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν με τθν χριςθ εξ αποςτάςεωσ μεκόδων. Συγκεκριμζνα θ 
επεξεργαςία αποςκοπεί ςτον προγραμματιςμό των εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων, τθν καταγραφι τθσ 
διακεςιμότθτασ ι τθσ αδυναμίασ των φοιτθτϊν να ςυμμετζχουν ςτθν εξζταςθ, τθν ταυτοποίθςθ του 
εξεταηόμενου κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων, τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων των 
επιλεγμζνων «πλατφορμϊν» μζςω των οποίων κα πραγματοποιθκοφν οι εξετάςεισ κακϊσ και τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ, του αδιάβλθτου και τθσ αξιοπιςτίασ των εξετάςεων. 

 
Δ. Είδθ Δεδομζνων 
Τα δεδομζνα που επεξεργάηεται το Ο.Ρ.Α. είναι δεδομζνα ταυτοποίθςθσ (όνομα, αναγνωριςτικό και 
ςυνκθματικό) που ζχουν δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ του, ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςτθν ακαδθμαϊκι 
ταυτότθτα του φοιτθτι, 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» που καταγράφονται ςτο 
ςφςτθμα εξζταςθσ τθσ εκάςτοτε πλατφόρμασ.  
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Για τθν περίπτωςθ που τα υποκείμενα των δεδομζνων αποκαλφψουν 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 
αξιολόγθςθσ του φοιτθτι με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ εξζταςθσ και δεν 
ςυλλζγει, οφτε αποκτά πρόςβαςθ ςε άλλα προςωπικά δεδομζνα ειδικισ κατθγορίασ (φυλετικι 
καταγωγι, κριςκευμα κτλ) κατά τθν διάρκεια τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ. 

 
Ε. Διάρκεια Επεξεργαςίασ 
Τα παραπάνω δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςυλλζγονται, τθροφνται και επεξεργάηονται  μόνο 
κατά τθν διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 
2020-2021 και όχι μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μινα από τθν ανακοίνωςθ τθσ τελικισ βακμολόγθςθσ 
των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξεταςτικισ περιόδου. 

 
Σ. Διαβίβαςθ Δεδομζνων – Αποδζκτεσ 
Για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που επεξεργάηονται 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. 
 
Ζ. Δικαιώματα των υποκειμζνων των δεδομζνων 
Οι φοιτθτζσ ωσ 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 δεδομζνων τουσ, όταν θ ακρίβεια 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. 

 
Η. Εποπτικι Αρχι 
Στθν Ελλάδα θ Αρμόδια Εποπτικι Αρχι με τθν οποία μπορείτε να επικοινωνείτε 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) 

 
Θ. τοιχεία Τπευκφνου Επεξεργαςίασ Δεδομζνων 
Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
Ρατθςίων 76, 10434 Ακινα 
Αρμόδια Διεφκυνςθ του Ρανεπιςτθμίου 
Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφων 
Τθλ.: 2108203900 Email: noc@aueb.gr  
Στοιχεία Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Μαρία Αντωνοποφλου 
Τθλ.: 2108203135  
Email: dpo@aueb.gr 

 
Η Ρολιτικι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων δθμοςιοποιείται ςτο ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ 
κοινότθτασ του Ιδρφματοσ, ενϊ τίκεται ςε γνϊςθ, μαηί με κάκε περαιτζρω αναγκαία πλθροφορία, 
κάκε φοιτθτι που αιτείται τθν εξζταςι του με εξ αποςτάςεωσ μεκόδουσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ. 
 
Το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν λαμβάνει και εφαρμόηει τα κατάλλθλα τεχνικά και 
οργανωτικά μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίηεται το κατάλλθλο επίπεδο αςφάλειασ ζναντι των 
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κινδφνων που απορρζουν από τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ εξ 
αποςτάςεωσ εξζταςθσ, ιδίωσ από τυχαία ι παράνομθ καταςτροφι, απϊλεια, αλλοίωςθ, άνευ 
αδείασ κοινολόγθςθ ι προςπζλαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που διαβιβάςτθκαν, 
αποκθκεφτθκαν ι υποβλικθκαν κατ' άλλο τρόπο ςε επεξεργαςία. 

 
 

V. Τπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των εν λόγω μεκόδων 
αξιολόγθςθσ των εξεταηόμενων φοιτθτών 

 
Υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ και απαρζγκλιτθ εφαρμογι των εν λόγω μεκόδων αξιολόγθςθσ 
των εξεταηόμενων φοιτθτϊν/τριϊν είναι ο Αντιπρφτανθσ  Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και 
Ρροςωπικοφ. Επικεφαλισ τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ διενζργειασ των εξετάςεων ορίηεται ο 
Κακθγθτισ κοσ Γ. Ξυλωμζνοσ. Για τθν παρακολοφκθςθ οι διδάςκοντεσ υποβάλλουν, για κάκε 
μάκθμα, φόρμα, ςτθν οποία αναφζρονται τα εξισ ςτοιχεία: 
α. Ονοματεπϊνυμο διδάςκοντα 
β. Πνομα μακιματοσ 
γ. Αρικμόσ φοιτθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν εξζταςθ 
δ. Ωσ πολλαπλι επιλογι, τρόποσ εξζταςθσ 
ε. Ωσ πολλαπλι επιλογι, ποια από τα μζςα των ενοτιτων ςχετικά με τθν ταυτοποίθςθ, τθν 
αποτροπι χριςθσ μθ επιτρεπόμενων βοθκθμάτων και τθν αποτροπι μθ επιτρεπτισ ςυνεργαςίασ 
χρθςιμοποιικθκαν 
ςτ. Σφντομθ αιτιολόγθςθ για το πϊσ θ επιλογι των μζςων που χρθςιμοποιικθκαν διαςφαλίηει το 
αδιάβλθτο και τθν αξιοπιςτία τθσ εξζταςθσ. 

…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………..………………… 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ακινα, 14-01-2021 

Ο Ρρφτανθσ 
* 
 
 

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ 
 
 
 
 
 

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα. 
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