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   Αριθμ. 90136/Η1 (1)
Ορισμός Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας 

Συντονισμού) για την υλοποίηση του ευρωπαϊ-

κού προγράμματος Erasmus+, 2021-2027. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμ-
μα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

2) Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένω-
σης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)  1296/2013, 
(ΕΕ)  1301/2013, (ΕΕ)  1303/2013, (ΕΕ)  1304/2013, (ΕΕ)  
1309/2013, (ΕΕ)  1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ)  283/2014 
και της απόφασης  541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)  966/2012.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4777/2021«Ει-
σαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

4) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5) Τις διατάξεις του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 109).

6) Τις διατάξεις των π.δ.:
α) 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
β) 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-

ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

γ) 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 121),

δ) 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ) 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)» (Α’ 306).

7) Τις αποφάσεις:
α) υπό στοιχεία 90009/Η1/23-07-2021 της Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνική Αρχή των 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027» (ΑΔΑ ΨΘ8846ΜΤΛΗ-ΖΩΠ),

β) υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

γ) υπό στοιχεία 112732/Α7/11-7-2019 της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συντομογραφία τίτλου 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 3030),

δ) υπό στοιχεία 28159/H1/10-03-2021 της Υπουργού 
και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορι-
σμός Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονι-
σμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+, 2021-2027» (Β’ 1009).
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8) Τον Oδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις 
Εθνικές Μονάδες «2020 Guide for National Agencies 
implementing the Erasmus+ Programme and the 
European Solidarity Corps» (version 2, 14-10-2020).

9) Το υπ’ αρ. 18800/20-10-2020 έγγραφο της Ε.Μ.Σ. 
Ι.Κ.Υ., με το οποίο ζητείται η επίσημη ανάθεση του νέου 
διάδοχου Προγράμματος της περιόδου 2021-2027 στο 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνικής Μονάδας για 
τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

10) Την ανάγκη ενιαίου συντονισμού και διαχείρισης 
όλων των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ σε 
εθνικό επίπεδο.

11) Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/101/20393/Β1/22-2-2021 
εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) για την έκδοση της υπουργικής απόφασης με 
θέμα ‘‘Ορισμός Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονά-
δας Συντονισμού) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+, 2021-2027’’», από την οποία 
προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

1. Εθνικός Οργανισμός (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), 
όπως αυτό προβλέπεται από τoν Κανονισμό του ευρω-
παϊκού προγράμματος Erasmus+, για τους τομείς της Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης, ορίζεται το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών - Ι.Κ.Υ., το οποίο θα υλοποιεί το πρόγραμμα 
σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις 
οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκη-
σης.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνι-
κή Αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, έχει 
τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής 
του προγράμματος, ενώ το ΙΚΥ, ως Εθνικός Οργανισμός 
(Εθνική Μονάδα Συντονισμού), οφείλει να διαχειρίζεται 
το πρόγραμμα σύμφωνα με τα κάτωθι:

- διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των κονδυλίων που 
χορηγούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Οποιοδήπο-
τε πρόβλημα προκύπτει επιλύεται σε συνεργασία των 
αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και του Ι.Κ.Υ.,

- εντάσσει τις δράσεις του Προγράμματος στις εθνικές 
πολιτικές και προτεραιότητες για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του 
Προγράμματος,

- ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές/απαιτήσεις που 
τίθενται από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφορικά με τη λειτουργία των Εθνικών Οργανισμών 
(Εθνικών Μονάδων Συντονισμού),

- διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ικανό για τις 
εργασίες που καλείται να υλοποιήσει και, αν κρίνεται 
αναγκαίο, εφαρμόζει πολιτική εκπαίδευσης προσωπικού,

- δημιουργεί μια αποτελεσματική διαδικασία διοίκη-
σης και διασφαλίζει ότι οι στόχοι του Προγράμματος 
επιτυγχάνονται με ποιοτικό και έγκαιρο τρόπο, οι κίν-
δυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και οι πόροι 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποδοτικό ως προς τη 
σχέση κόστους/οφέλους,

- τεκμηριώνει τις εσωτερικές διεργασίες και διαδικα-
σίες του σε Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Το σχετικό έγγραφο 
καθορίζει τις μεθόδους λειτουργίας και διαχείρισης του 
Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

- σέβεται την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων 
στις λειτουργίες του για την εξασφάλιση υψηλής ποιό-
τητας εσωτερικού ελέγχου,

- λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ορθή διαχείριση των 
κονδυλίων του Προγράμματος από τους δικαιούχους, 
διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη τυχόν κινδύνων 
και τη διαχείριση αυτών. Ο Εθνικός Οργανισμός (Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού) ενημερώνει άμεσα, για οποιο-
δήποτε πρόβλημα ανακύπτει κατά την υλοποίηση του 
Προγράμματος, την Εθνική Αρχή, η οποία επιμελείται 
την επίλυσή του. Εφόσον δεν εξευρεθεί λύση σε εθνικό 
επίπεδο, τότε αναζητούνται από την Εθνική Αρχή οδη-
γίες από άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς,

- θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες εποπτείας και ελέγ-
χου ώστε να εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δραστη-
ριοτήτων του είναι αποδοτική και αποτελεσματική και 
ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες που κα-
θορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Κάθε δραστηριότητα και διαδικασία που αφορά στο 
πρόγραμμα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς,

- ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα και σέβεται τις 
καταληκτικές ημερομηνίες αναφορικά με την υλοποίηση 
του Προγράμματος, όπως τίθενται από το ευρωπαϊκό ή 
το εθνικό πλαίσιο,

- εκδίδει την ετήσια διαχειριστική δήλωση (yearly 
management declaration), στην οποία αποτυπώνει τη 
γνώμη του σχετικά με το επίπεδο διασφάλισης που τα 
συστήματα και οι διαδικασίες του Εθνικού Οργανισμού 
(Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) παρέχουν, καθώς και τυ-
χόν επιφυλάξεις σε σχέση με τυχόν ελλείψεις που διαπι-
στώθηκαν. Περαιτέρω, καταρτίζει σχέδιο δράσης με μέτρα 
αποκατάστασης και προληπτικά μέτρα, όπου απαιτείται. 
Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, ο Εθνικός Οργανισμός (Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού), ως εποπτευόμενος φορέας, ενη-
μερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων αναφορικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και ζητά τη 
συνδρομή του προκειμένου η δήλωση αξιοπιστίας να 
είναι πλήρης, σαφής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη,

- καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αναλύοντας 
τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του σε επιχειρησια-
κούς στόχους και δραστηριότητες, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

- υιοθετεί μια αποτελεσματική διοικητική διαδικασία 
που παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία στo Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να δι-
ευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σωστή 
διαχείριση τυχόν κινδύνων, η παρακολούθηση της προ-
όδου και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος,

- εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακο-
λούθησης και υποβολής εκθέσεων στο Υπουργείο Παι-
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δείας και Θρησκευμάτων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και κατάλληλη εφαρ-
μογή των συστάσεων που τυχόν απορρέουν από αυτές, 
σε σχέση με τυχόν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους,

- δημιουργεί ανεξάρτητη λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου. Οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, ανά τρί-
μηνη περίοδο αναφοράς ανά έτος, όπου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνεται λεπτομερής εκτίμηση της γενικής λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας 
Συντονισμού) και των βασικών πτυχών των δραστηριο-
τήτων του, αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη 
της περιόδου αναφοράς,

- αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφορικά με την υλοποίηση 
του Προγράμματος εντός του επόμενου μήνα από τη 
λήξη της περιόδου αναφοράς.

3. Τα κριτήρια επιλογής των χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων καθορίζονται με βάση τις εθνικές και 
τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, υπακούουν στις αρχές 
της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και 
καθορίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί την εθνική πολιτική 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεο-
λαίας και του αθλητισμού.

4. Έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση του Προ-
γράμματος, είτε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, είτε από εθνικούς φορείς, είτε από δομές που 
έχουν οριστεί για το Πρόγραμμα, είτε από συνεργαζό-
μενους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην Εθνική Αρχή, 
εφόσον ζητηθούν, είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε από τους ως άνω 
αναφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα.

5. Το Ι.Κ.Υ. λαμβάνει κάθε μέριμνα για την επαρκή και 
αποτελεσματική στελέχωση της μονάδας που διαχειρί-
ζεται το πρόγραμμα Erasmus+, προκειμένου να διασφα-
λίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή του.

6. Ως μεταβατικό μέτρο, ο Εθνικός Οργανισμός (Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού) είναι επιφορτισμένος με τη δια-
χείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών 
συμφωνιών που αφορούν το προηγούμενο πρόγραμμα 
Erasmus+ 2014-2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ως την 
αρχή του προγράμματος.

7. Το Ι.Κ.Υ. λαμβάνει, στο ανωτέρω πλαίσιο, κάθε πρό-
σφορο μέτρο για την απρόσκοπτη διαχείριση του Προ-
γράμματος.

8. Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω αποτελεί 
ουσιώδη λόγο διακοπής του ορισμού του Ι.Κ.Υ. ως Εθνι-
κού Οργανισμού (Εθνικής Μονάδας Συντονισμού) του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

9. Η ανωτέρω ανάθεση ισχύει για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2021

Η Υπουργός Η Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

 Αριθμ. 94102/Ζ1 (2)
Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτι-

κή εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακα-

δημαϊκό έτος 2020-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α’ 42) 
και ιδίως των περ. στ και Ζ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

δ. Της παρ.  3 του άρθρου τριακοστού έκτου της 
από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.)«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23-07-2021 κοι-
νή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύ-
νης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το δι-
άστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276).

7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/503/92749/Β1/28-07-2021 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας από-
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φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 

Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
1. Η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα προγράμματα 
σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή διά ζώ-
σης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμή-
ματος/Σχολής. Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων 
προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολια-
σμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης 
διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε 
βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης δι-
ενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη 
ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικα-
σία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

2. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου 
των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολό-
γησης, παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφό-
σον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέρ-
γειας 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.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η 
οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορί-
ζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγη-
σης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων 
σπουδών α’ και β’ κύκλου,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλ-
λογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά 
τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσε-
ως 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),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρ-
μοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 
και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα 
εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέ-
γκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης 
των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να 
ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους 
Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα 
σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε 
Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του 
Α.Ε.Ι.

4. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα 
στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται 
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην 
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034833007210004*
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