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                    Α.Π.: Εισερχ. 9279 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 

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 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 22/22.05.2020 

 

Παράρτημα ΙI,σελ. 11 

 

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.  

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 
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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 

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 
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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. ).  

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 

 


