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ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ 21Η ΜΑΪΟΥ 2020-Μέρος Β) 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
Θέμα 8: Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2020 
………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………… 
B. Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με εξ’ αποστάσεως μεθόδους 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέχεια της συζήτησης που έλαβε 
χώρα στην 9η συνεδρίασή της, την 21η Μαΐου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη:  
α. το άρθρο 13 παρ. 2 περ. κβ. και λστ. του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
β. το άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 4009/2011, (Α’ 195), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
γ. τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) 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, 

δ. τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 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) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),  

ε. την 60720/Ζ1/21.05.2020 Κ.Υ.Α., (Β΄1971) «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών μετά την 
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους».  

στ. την παρ.2 του άρθρου 7 της 59181/Ζ1/19.05.2020 Υ.Α., (Β΄1935) «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», 

ζ. την από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), 

η. το άρθρο 3 της Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 ΚΥΑ, (Β’ 1699), «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β’ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί 
με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 
και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών», 

θ. την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020, (Β’ 1800) Απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Εσωτερικών «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες 
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19», 

ι. το άρθρο 67 της 13035/Β1/15.0.2002 ΥΑ, (Β’ 671) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Ο.Π.Α.»,  

ια. το π.δ. 203/1996 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Α΄160),ιδ. την απόφαση της 9ης/06.06.2013 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Ο.Π.Α., που αναφέρεται σε «Θέματα Εξεταστικών Διαδικασιών» και ειδικότερα στον 
Κανονισμό Διεξαγωγής Εξετάσεων, σύμφωνα με τον οποίο « Η ακαδημαϊκή ακεραιότητα 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι σημαντικό όλοι οι 
φοιτητές […] να κρίνονται για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να μην επιτρέπεται σε 
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κανέναν φοιτητή να πλεονεκτεί αθέμιτα έναντι των συναδέλφων του, πλήττοντας τόσο την 
ακεραιότητα και την διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης, όσο και την αξιοπιστία και το 
ακαδημαϊκό επίπεδο των πτυχίων που απονέμει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», 

ιβ. τις 2278/22.04.2020 και 2898/27.05.2020 Εισηγήσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Μεθόδων 
Εξ’ αποστάσεως Εξέτασης Μαθημάτων, 

ιγ. την από 26.05.2020 Εισήγηση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων του ΟΠΑ., 
ιδ. τις αποφάσεις της 8ης/07.05.2020 και 9ης/21.05.2020 συνεδριάσεων της Συγκλήτου του 

Ο.Π.Α., περί διενέργειας εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2020, 
 

Αποφασίζει: 
 

Άρθρο 1 
Διενέργεια εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 59181/Ζ1/19.05.2020, οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη 
βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών, δύνανται να πραγματοποιούνται με 
έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών: 
α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
β) εργαστηριακές ασκήσεις, 
γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, 
δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών, 
ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 
 
2. Σύμφωνα με την από 07.05.2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (8η συνεδρίαση, θέμα 6), η 
βαθμολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του 2019-2020 των 
προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορεί να βασίζεται, κατά την κρίση του 
διδάσκοντα, σε: εργασίες, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, προόδους, τελικές 
εξετάσεις. Η βαρύτητα κάθε επιμέρους βαθμολόγησης πρέπει να είναι σε γνώση των φοιτητών 
του μαθήματος εκ των προτέρων. 
 
3. Σύμφωνα με την από 21.05.2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (9η συνεδρίαση, θέμα 8), 
οι τελικές εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία, είτε με εξ 
αποστάσεως μεθόδους, με βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 59181/Ζ1/19.05.2020. 
4. Με βάση τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλείται δια της 
παρούσης να προβεί στη ρύθμιση των ζητημάτων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 7 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, κατά τα κάτωθι οριζόμενα. 
 

Άρθρο 2 
Τρόπος και μέσα διενέργειας εξέτασης εξ αποστάσεως. 

1. Η εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών, των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου, θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους: 
α. Γραπτή εξέταση. 
β. Προφορική εξέταση. 
γ. Διενέργεια εξ’ αποστάσεως παρουσιάσεων. 
δ. Συνδυασμός των παραπάνω. 
 
2. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση των πιστοποιημένων πλατφορμών 
ασύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης eClass ή Moodle, που είναι εγκατεστημένες στο ΟΠΑ και 
παράλληλη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας Microsoft Teams.  
Κατ’ επιλογή του διδάσκοντος, η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με μια ή περισσότερες από 
τις κάτωθι δυνατότητες ερωτήσεων: 
α. Πολλαπλής επιλογής  
β. Συμπλήρωσης κενών 
γ. Αντιστοίχισης 
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δ. Σωστό/Λάθος 
ε. Ελεύθερου κειμένου. 
 
3. Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση των πλατφορμών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδασκαλία  των μαθημάτων. Η εξέταση 
πραγματοποιείται σε ομάδες με έως τρεις (3) εξεταζόμενους.  
 
4. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις με οποιονδήποτε από τους παραπάνω 
τρόπους, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να διαθέτει, σε χώρο της δικής του επιλογής, υπολογιστή, 
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, λειτουργικά και έτοιμα για χρήση. 
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει την ανωτέρω τεχνολογική υποδομή, θα κάνει χρήση αντίστοιχης 
υποδομής, με φυσική παρουσία του στους χώρους του Ιδρύματος, κατόπιν προηγούμενου 
σχετικού αιτήματός του που υποβάλλεται κατά τη δήλωση συμμετοχής του στις εξετάσεις. 
 

Άρθρο 3 
Μέτρα διασφάλισης διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως. 

Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εξ αποστάσεως γραπτών εξετάσεων, λαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα: 
1. Θα δημιουργηθούν από τους διδάσκοντες που θα εφαρμόσουν τον συγκεκριμένο τρόπο 
εξέτασης δοκιμαστικά (τεστ) εξετάσεων για την εξάσκηση των φοιτητών, τουλάχιστον μία 
εβδομάδα πριν την ημερομηνία  της εξέτασης.  
 
2. Θα οριστεί ομάδα τεχνικής υποστήριξης με στόχο την εκπαίδευση των διδασκόντων και 
εποπτών στην δημιουργία και διεξαγωγή απομακρυσμένων εξετάσεων στις πλατφόρμες μέσω 
των οποίων θα διεξαχθεί η εξέταση (eclass/moodle/Microsoft Teams).  
 
3. Ο διδάσκων θα πρέπει να είναι (ηλεκτρονικά) διαθέσιμος κατά την διάρκεια της εξέτασης για 
να απαντά σε πιθανές ερωτήσεις των εξεταζόμενων. 
 
4. Για τις εξ’ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις θα οριστεί επαρκής αριθμός εποπτών (ένας επόπτης 
για εώς 40 εξεταζόμενους), των οποίων η ευθύνη θα είναι να διασφαλίζουν το αδιάβλητο και την 
αξιοπιστία της εξέτασης, σύμφωνα με τους τρόπους που περιγράφονται ακολούθως. 
 

Άρθρο 4 
Ασφαλιστικές δικλίδες και μέσα για την εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της 

διενέργειας εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης 
1. Η προφορική εξέταση εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, με χρήση κάμερας και μικροφώνου από 
τους εξεταζόμενους. Στην αρχή της εξέτασης οι φοιτητές επιδεικνύουν τη φοιτητική τους 
ταυτότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές διατηρούν σε λειτουργία την κάμερα 
και το μικρόφωνό τους, ώστε να διασφαλίζεται η μη χρησιμοποίηση μη επιτρεπόμενων μέσων 
και η μη επικοινωνία με τρίτους. 
 
2. Για τη γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως, οι εξεταζόμενοι χρησιμοποιούν τα αναγνωριστικά και 
συνθηματικά που τους έχουν δοθεί από το ΟΠΑ για τη σύνδεση στο σύστημα της εξέτασης 
(eClass ή Moodle), ενώ ταυτόχρονα συνδέονται με τον ίδιο τρόπο και στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Για πρακτικούς λόγους, χρησιμοποιείται διαφορετική ομάδα 
επικοινωνίας ανά επόπτη, στην οποία θα συνδέονται συγκεκριμένοι φοιτητές που θα ορίζονται 
από τον διδάσκοντα.  
 
3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το σύστημα εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιείται: 
α. Για την αρχική ταυτοποίηση του εξεταζόμενου με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας 
μέσω της κάμερας στον επόπτη. Η διά της μεθόδου αυτής ταυτοποίηση είναι υποχρεωτική 
προκειμένου να επιτραπεί η εξέταση του φοιτητή. 
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β. Για την υποβολή γραπτών ερωτημάτων από τους εξεταζόμενους και διευκρινιστικών 
απαντήσεων από τον διδάσκοντα. 
γ. Για τον διαμοιρασμό της οθόνης ή/και της κάμερας του εξεταζομένου με τον επόπτη, όταν 
αυτό του ζητείται από τον επόπτη. 
δ. Για την περαιτέρω ταυτοποίηση του εξεταζομένου ως προς τη σύνδεση του υπολογιστή που 
χρησιμοποιεί, με διαμοιρασμό της οθόνης του και επίσκεψη στον ιστότοπο 
https://www.myip.com/ όταν του ζητείται αυτό από τον διδάσκοντα ή τον επόπτη και τη 
διασταύρωση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή εξέτασης του φοιτητή με αυτή που εμφανίζεται 
στο σύστημα εξέτασης (e-class, moodle). 
 
4. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν τη ροή της συζήτησης στο σύστημα εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και τα μηνύματα που τους στέλνει ο επόπτης και να ακολουθούν τις 
σχετικές οδηγίες. Αν ο εξεταζόμενος δεν ανταποκριθεί σε αίτημα του επόπτη σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, θα ενημερώνεται ο διδάσκων.  
Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επόπτες κατά τη διάρκεια της εξέτασης συγκεντρώνονται από το 
συντονιστή επόπτη και στέλνονται στον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της αξιοπιστίας της επικοινωνίας, όλες οι 
επικοινωνίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνονται από και προς διευθύνσεις ΟΠΑ (@aueb.gr). 
 
5. Ως βέλτιστη πρακτική για την αποφυγή χρήσης μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων και την 
αποτροπή συνεργασίας κατά τη διάρκεια των γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων, προτείνονται 
στους διδάσκοντες οι ακόλουθες επιλογές: 
α. Τα θέματα να είναι κρίσης και όχι απλά γνώσης, έτσι ώστε η απάντησή τους να μην προκύπτει 
από απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.  
β. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας παρασχέθηκε με εξ αποστάσεως 
μεθόδους, στις οποίες είχαν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές, συνιστάται οι ερωτήσεις να βασίζονται 
στο διδακτικό υλικό των εξ αποστάσεως διαλέξεων.  
γ. Κάποιες ερωτήσεις μπορούν να παραχθούν σε παραλλαγές αλλάζοντας μικρά αλλά καίρια 
σημεία σε αυτές αλλά και τις απαντήσεις τους.  
δ. Μπορεί να αξιοποιηθεί η επιλογή αυτόματου “ανακατέματος” θεμάτων και των πιθανών 
απαντήσεων τους που προσφέρουν τα συστήματα eClass και moodle.  
ε. Η διάρκεια της εξέτασης να καθορίζεται σε συνάρτηση με την έκταση και τις απαιτήσεις των 
θεμάτων ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα αντιγραφής.  
στ. Οι εξεταζόμενοι να ενημερώνονται ότι το σύστημα εξέτασης (π.χ. eClass) τηρεί αρχείο με τις 
διευθύνσεις IP των συνδέσεων που χρησιμοποίησε ο καθένας, και ότι αυτό ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθεί για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εξέτασης και τον εντοπισμό 
παράλληλων συνδέσεων. 
ζ. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την τήρηση του αδιάβλητου της εξέτασης, ο διδάσκων μπορεί 
κατά την κρίση του να καλέσει εξεταζόμενους σε συμπληρωματική προφορική εξέταση. 
 

Άρθρο 5 
Πολιτική τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη 

διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης 
1. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) στο γενικότερο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί 
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού, 
έχει κληθεί να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που αφορούν στην διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ίση 
συμμετοχή όλων, προέβλεψε εκτός των εξετάσεων με φυσική παρουσία και εξετάσεις με χρήση 
εξ αποστάσεως μεθόδων. 
Για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων αυτών απαιτείται αφενός η λήψη 
μέτρων προς διαφύλαξη του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, αφετέρου δε, η 
πλήρης τήρηση της υποχρέωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για σεβασμό στο 
δικαίωμα των συμμετεχόντων στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
τους. 
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Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ.2β του άρθρου 7 της ΥΑ 
59181/Ζ1/19.05.2020, ζητήθηκε από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΟΠΑ η σύνταξη 
και υποβολή σχετικής εισήγησης, ως προς την πολιτική που θα ακολουθήσει το Ίδρυμα κατά τη 
συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των 
εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης. Η εισήγηση αυτή, ενσωματώνεται 
στην παρούσα Απόφαση, ως Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΠΑ στο πλαίσιο 
της εξ αποστάσεως εξέτασης, ως ακολούθως: 
 
Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων 
Η φύση των μεθόδων αυτών αλλά και λόγοι εξασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας 
των εξετάσεων υπαγορεύουν την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 
εξεταζόμενων φοιτητών (υποκείμενα δεδομένων). Αυτές οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων, καθιστούν το Ο.Π.Α. Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα - ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και στον ν.4624/2019 όπως ισχύει.  
Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά 
δεδομένα των υποκειμένων και να διατηρεί έναν διαφανή τρόπο στην επεξεργασία τους. Με την 
παρούσα πολιτική επίσης επιθυμεί να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για τον τρόπο 
που το επιτυγχάνει αυτό. 
 
Β. Νόμιμη βάση επεξεργασίας 
Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων υπόκεινται σε σύννομη επεξεργασία, απαραίτητη για 
λόγους εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας (ΓΚΠΔ αρθρο 6, εδάφιο 1, στοιχείο ε), που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), τον Οργανισμό των διοικητικών Υπηρεσιών του (ΦΕΚ 
160/Α/16-07-1996) και τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (ΦΕΚ 671/Β/30-05-2002). Στην 
παρούσα χρονική συγκυρία λαμβάνει επίσης υπόψη του τις επιταγές των Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου, των ΚΥΑ και των ΥΑ που έχουν εκδοθεί από τις 11.03.2020 και βρίσκονται ακόμη 
εν ισχύ αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. 
 
Γ. Σκοπός της Επεξεργασίας 
Σκοπός της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη της 
διεξαγωγής της αξιολόγησης των φοιτητών με την χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων. Συγκεκριμένα 
η επεξεργασία αποσκοπεί στον προγραμματισμό των εξ αποστάσεως εξετάσεων, την 
διαθεσιμότητα ή την αδυναμία των φοιτητών να συμμετέχουν στην εξέταση, την ταυτοποίηση 
του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια των εξετάσεων, την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων 
των επιλεγμένων «πλατφορμών» μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, καθώς 
και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας των εξετάσεων. 
 
Δ. Είδη Δεδομένων 
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Ο.Π.Α. είναι δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, αναγνωριστικό 
και συνθηματικό) που έχουν δοθεί στους φοιτητές του, στοιχεία που εμπεριέχονται στην 
ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή, επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας που 
προέρχονται από τις συσκευές, τις εφαρμογές , τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα τους όπως η IP 
διεύθυνση του υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται ο φοιτητής ή αναγνωριστικά «cookies» που 
καταγράφονται στο σύστημα εξέτασης της εκάστοτε πλατφόρμας.  
Στην περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων αποκαλύψουν δεδομένα υγείας που τους 
αφορούν, τότε τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται ξεχωριστά και θα τηρούνται όλα τα μέτρα 
για την ιδιαίτερη προστασία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .  
Το Ο.Π.Α. δεν αποθηκεύει δεδομένα ήχου ή εικόνας που παράγονται κατά την διάρκεια της 
αξιολόγησης του φοιτητή με σκοπό την εξασφάλιση της ακεραιότητας της εξέτασης και δεν 
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συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (φυλετική 
καταγωγή, θρήσκευμα κτλ) κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης. 
 
Ε. Διάρκεια Επεξεργασίας 
Τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τηρούνται και επεξεργάζονται  
μόνο κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020· και όχι μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ανακοίνωση της τελικής 
βαθμολόγησης των φοιτητών στο μάθημα της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου. 
 
ΣΤ. Διαβίβαση Δεδομένων – Αποδέκτες 
Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο παραπάνω πλαίσιο δεν 
υπάρχει καμία ανάγκη διαβίβασης. 
Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 
2016/679. 
 
Ζ. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
Οι φοιτητές ως υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται και τους αφορούν. Μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα 
διόρθωσης ανακριβών ή αναληθών στοιχείων τους. Δικαιούνται να ζητήσουν τον περιορισμό της 
επεξεργασίας των δεδομένων τους, όταν η ακρίβειά τους αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή το 
Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα αυτά για τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσονται στην επεξεργασία 
δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους. 
Μπορούν επίσης να εναντιωθούν στην λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και να 
ζητήσουν οι αποφάσεις να λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. 
 
Η. Εποπτική Αρχή 
Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την υποβολή 
ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες, είναι η 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) 
 
Θ. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πατησίων 76, 10434 Αθήνα 
Αρμόδια Διεύθυνση του Πανεπιστημίου 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 
Τηλ.: 2108203900 Email: noc@aueb.gr  
Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 
Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ.: 2108203135  
Email: dpo@aueb.gr 
 
2. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιοποιηθεί στο σύνολο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, ενώ θα τίθεται σε γνώση, μαζί με κάθε περαιτέρω 
αναγκαία πληροφορία, κάθε φοιτητή που αιτείται την εξέτασή του με εξ αποστάσεως μεθόδους, 
πριν την έναρξη της διαδικασίας. 
 
3. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των 
κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξ 
αποστάσεως εξέτασης, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ 
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αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 
 

Άρθρο 6 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων 

αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων 
αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών/τριών είναι ο αναπληρωτής πρύτανη ακαδημαϊκών 
υποθέσεων. Για την παρακολούθηση οι διδάσκοντες υποβάλλουν, για κάθε μάθημα, φόρμα, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 
α. Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα 
β. Όνομα μαθήματος 
γ. Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν στην εξέταση 
δ. Ως πολλαπλή επιλογή, τρόπος εξέτασης 
ε. Ως πολλαπλή επιλογή, ποια από τα μέσα των ενοτήτων σχετικά με την ταυτοποίηση, την 
αποτροπή χρήσης μη επιτρεπόμενων βοηθημάτων και την αποτροπή μη επιτρεπτής συνεργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν 
στ. Σύντομη αιτιολόγηση για το πώς η επιλογή των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν διασφαλίζει το 
αδιάβλητο και την αξιοπιστία της εξέτασης. 
 

Άρθρο 7 
Ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας 

Ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας των εξετάσεων, όπως 
ενδεικτικά οι κανόνες διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία και οι προϋποθέσεις 
υπαγωγής φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση, ρυθμίζονται με απόφαση Συγκλήτου, η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 6 της ΥΑ 59181/Ζ1/19.05.2020. 
 

Άρθρο 8 
Δημοσιότητα - Κοινοποίηση 

1. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια». 
2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 της ΥΑ 
59181/Ζ1/19.05.2020. 
…………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………… 

Ακριβές Απόσπασμα 
Αθήνα, 28-05-2020 

Ο Πρύτανης 
* 
 
 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
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