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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
I. Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων
•

Σε συμμόρφωση με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως

αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4682/2020 (Φ ΕΚ 46Α/3-4-2020), την από αριθμ. πρωτ.
ΔΠΘ/ΠΡ/47050/3236/8-5-2020

απόφαση

της

Συγκλήτου

του

Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) για τη διενέργεια εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2019 2020 από απόσταση και τη με αριθμό 59181/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Φ ΕΚ 1935/20-5-2020, τ. Β),

το ΔΠΘ πραγματοποιεί εξ αποστάσεως

εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020 με σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντος
του προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 16 παρ. 5 του
Συντάγματος και μπορεί να εκπληρωθεί κάτω από τις εξαιρετικές περιστάσεις της
πανδημίας του Κορωνοϊού.
•

Στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν επιβληθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στο

πλαίσιο των περιορισμών και των παρεκκλίσεων λόγω της επιδημίας COVID-19, το
Πανεπιστήμιο πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων

στις παρούσες

συνθήκες ανταποκρίνεται εξίσου αποτελεσματικά με την εξέταση με φυσική παρουσία. Οι
όποιες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους εγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τη
διενέργεια των εξετάσεων έχουν τη νομιμοποίηση από την πολιτεία, με την απαραίτητη
συμμετοχή των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.
•

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος

ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου του προγράμματος σπουδών του Α' και Β' κύκλου, δύνανται
να πραγματοποιηθούν με τους εξής τρόπους ή συνδυασμούς αυτών και μέσα:

ο

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

ο

β) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της
εξέτασης

•

Απαγορεύεται

η

καταγραφή,

από

οποιονδήποτε

συμμετέχοντα

και

με

οποιοδήποτε τρόπο, της εξεταστικής διαδικασίας καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση
σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο
του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία
συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΠΘ καθόσον
παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν.
4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Σε περίπτωση
παράβασης είναι δυνατή η ακύρωση της εξέτασης της/του και συνιστά βαρύ πειθαρχικό
παράπτωμα. Όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι η αρμόδια Γενική Συνέλευση.
•

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο

όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του
ΓΚΠΔ ( ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α I).
•

Οι φοιτητές/φοιτήτριες

οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον

Κώδικα

Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, Κανονισμού Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματός τους καθώς και την παρούσα πολιτική.
•

Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά

αποκλειστικά στις εξ αποστάσεως εξετάσεις Α' και Β' κύκλου σπουδών του εαρινού
εξαμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 και κοινοποιείται σε όλους τους
συμμετέχοντες

σε

αυτές και δρα

συμπληρωματικά

με την

ισχύουσα

Πολιτική

Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος.

Διαδικασία συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση
•

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις θα διεξαχθούν με την χρήση της πλατφόρμας open e-

Classnou διαθέτει το ΔΠΘ και της πλατφόρμας τηλεσυνεδρίασης Skype for Business (SfB)
της Microsoft.

•

Προκειμένου οι φοιτητές να συμμετάσχουυ σας εξετάσεις, και κατά παρέκκλιση των

συνηθισμένων κανόνων y ia τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα πρέπει να διαθέτουν,
αποκλειστικά για την υποστήριξη των εξετάσεων:

ο

ηλεκτρονικό υπoλoyιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet με τα οποία να μπορεί να
συνδεθεί στον σύνδεσμο (link) που θα του αποστείλει ο διδάσκων.

ο

Λειτουργικό σύστημα W indows ή MacOs ή iOS ή Android με ενεργή υποστήριξη
από τον κατασκευαστή του

ο

Σύνδεση στο internet

ο

Φυλλομετρητή

y ia

την

πρόσβαση

στην

πλατφόρμα

ασύγχρονης

τηλεκπαίδευσης open e c la s s και την εφαρμογή Skype For Business. Εναλλακτικά
για υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows ή MacOs αντί για την
εφαρμογή Skype For Business μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυλλομετρητής που
να υποστηρίζει τα πρόσθετα Skype for Business W eb App ή Skype Meetings App.
Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να ανατρέξετε

στον σύνδεσμο

https://support.m icrosoft.com /en-us/office/supported-platfornns-for-skype-m eetin.gsapp-skvpe-for-business-web-app-0269b0a0-d8da-4820-91d8-a868a439c0f7

ο

Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα και/ή
τους επιτηρητές όποτε χρειάζεται κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ο

Την φοιτητική ταυτότητα

k o l

την αστυνομική ταυτότητά

τους (ή του

διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης-από το τμήμα της φωτογραφίας) για
την ταυτοποίηση του φοιτητή.

ο

Σκάνερ ή κινητό με φωτογραφική μηχανή ή φωτογραφική μηχανή για την
ψηφιοποίηση των έντυπων γραπτών απαντήσεων.

•

Οδηγίες για την χρήση και αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων των

παραπάνω εφαρμογών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δ Π Θ στο https://itc.duth.gr

•

α) γραπτή εξέταση με εργασία, ανάπτυξη θεμάτων ή με χρήση ερωτηματολογίου

Σε περίπτωση που απαιτείται έντυπη γραπτή εξέταση, η απάντηση γράφεται σε κόλλα
αναφοράς ή σε χαρτί Α4 το οποίο στη συνέχεια ο φοιτητής ψηφιοποιεί με οποιονδήποτε
διαθέσιμο τρόπο και ανεβάζει το αντίστοιχο αρχείο στο eClass , προσέχοντας να είναι
ευανάγνωστο και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου εξέτασης. Η πρόσβαση των
φοιτητών στο e-Class γίνεται με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς τους και μόνο.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου να επιτηρείται η διενέργεια της εξέτασης,
το Skype for Business θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό, όπως η κάμερα και το μικρόφωνο.
Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει καμία καταγραφή εικόνας και ήχου των συμμετεχόντων.
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του φοιτητή, είτε στην αρχή είτε/και σε τυχαία χρονικά σημεία
θα γίνεται είτε καθολικά είτε και δειγματοληπτικά με χρήση κάμερας και επίδειξη της
ταυτότητας και του προσώπου του, ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών.
•

β) προφορικές εξετάσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, το Skype for Business θα πρέπει να
παραμένει ανοιχτό, όπως η κάμερα και το μικρόφωνο. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει
καμία καταγραφή εικόνας και ήχου των συμμετεχόντων.
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του φοιτητή συστήνεται να γίνεται στην αρχή με χρήση
κάμερας και επίδειξη της ταυτότητάς του και του προσώπου του.
•

Σε

κάθε περίπτωση των παραπάνω τρόπων εξέτασης, λαμβάνονται όλα τα

απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων όλων των
συμμετεχόντων και εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους, για τα οποία μπορούν να
ενημερωθούν, όπως πάντα, από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ.

Η. Εκτίμηση Αντίκτυπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων
(DPIA) από τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τις εξ αποστάσεως
εξετάσεις
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ως υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει κάθε
πρόσφορο

μέσο

για

τη

διαφύλαξη

της

ασφάλειας,

της

ακρίβειας

και

της

εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων παράλληλα με
την επεξεργασία αυτών στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Βάσει του άρθρου 35 ΓΚΠΔ το ΔΠΘ
προέβη στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, που θα επεξεργαστούν κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μεθόδων
αξιολόγησης προκειμένου να γίνει: α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων
πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, β) εκτίμηση της αναγκαιότητας
και

της

αναλογικότητας

των

πράξεων

επεξεργασίας

σε

συνάρτηση

με

τους

συγκεκριμένους σκοπούς, γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
των υποκειμένων των δεδομένων και δ) πρόβλεψη των μέτρων αντιμετώπισης των
κινδύνων καθώς και των εγγυήσεων, μέτρων και μηχανισμών ασφαλείας κατά τρόπο που
να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία

Με εκτίμηση

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενημέρωση συμμετεχόντων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις
για τα προσωπικά τους δεδομένα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας κατά
τη διάρκεια των εξετάσεων είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), το οποίο έχει
συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό και έχει αποδεχθεί Πολιτική Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων.
Ο σκοπός της εξ αποστάσεως εξέτασης είναι νόμιμος (παρ. 1 του άρθρου 12 της από
11.3.2020 ΠΝΠ (Α'55) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ’ 76)) έως τη λήξη
της ακαδημαϊκής περιόδου 2019-2020, όπως είναι και η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων, όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού που
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στο ΔΠΘ σύμφωνα με την
απόφαση 59181/Ζ1, άρθρο 6 της 20.05.2020 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΔΠΘ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα
προσωπικά δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.
Για κάθε εξέταση και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα
μικρόφωνα για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΔΠΘ δεν θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει
για κανένα λόγο προσωπικά δεδομένα εικόνας και ήχου.
Όμως, από την πλατφόρμα

open eClass θα συλλεχθούν για τις εξετάσεις προσωπικά

δεδομένα όπως:
To eClass χρησιμοποιεί τα δεδομένα

Τύπος δεδομένων και παραδείγματα

για:

Πληροφορίες χρήστη:
username, τίτλοι και κωδικοί μαθημάτων, στοιχεία
σύνδεσης που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή

Για τη σύνδεση στο eClass,
Δήλωση μαθημάτων

των εξετάσεων και μόνο
Απαντήσεις σε ερωτήματα και θέματα
εξετάσεων:
Απαντημένα ερωτηματολόγια, κείμενα
απαντήσεων

Επιπλέον,

η

Microsoft

θα

συλλέξει τα

Αποθήκευση του ηλεκτρονικού
αρχείου που θα αναρτήσετε για την
αξιολόγηση του από τους εξεταστές

ελάχιστα

προσωπικά

δεδομένα,

επειδή

χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Skype for Business (SfB) για την τηλεδιάσκεψη, που είναι
απαραίτητα για τη σύνδεσή, όπως:
Τύπος δεδομένων και παραδείγματα

η MS συλλέγει τα δεδομένα για:

Πληροφορίες χρήστη:
’ ............................... " .........

Ονοματεπώνυμο χρήστη που εμφανίζεται,

Σύνδεση των χρηστών

username, email
Πληροφορίες συνεδρίας:

Παροχή υπηρεσιών τηλεσυνεδρίασης

Χρόνος λήξης συνεδρίας, χρόνος πρόσκλησης,
;έκδοση της client εφαρμογής, email χρήστη,

Δημιουργία πινάκων ελέγχου και

username, όνομα σύνδεσης, Μηνύματα ( chats),

εκθέσεων από τους

συμμετέχοντες

χρ ή στε ς/δ ιαχε ιρ ιστέ ς

Στοιχεία ελέγχου ποιότητας:

Σύνδεση των χρηστών και για

IP διεύθυνση, τύπος εξοπλισμού, τύπος

βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους

λειτουργικού συστήματος, τύπος κάμερας,

καθώς και για χρήση των υπηρεσιών

μικροφώνου ή ακουστικών των συστημάτων,

SfB.

τύπος σύνδεσης, ποιοτικά στοιχεία σύνδεσης και
δικτύου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική και τους
όρους της Microsoft για το συγκεκριμένο προϊόν της που επιλέξαμε, την οποία μπορείτε να
δείτε στο:
https://www.rn icrosoftvolu melicensing.com/Downloader.aspx?Documentld=16043

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων
Το

ηλεκτρονικό

αρχείο που

περιέχει το

ηλεκτρονικό παραδοτέο του

φοιτητή

θα

αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς
υποδομές του ΔΠΘ και θα διατηρηθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, έως ένα (1) έτος από
το τέλος των εξετάσεων.
Η δήλωση, περί αδυναμίας του φοιτητή, να συμμετάσχει στις εξ αποστάσεως εξετάσεις
αυτής της περιόδου θα διατηρηθεί έως τη λήξη της φοιτητικής του ιδιότητας.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής προσβάσεων (logs) των εξουσιοδοτημένων χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα διατηρηθούν στις ασφαλείς υποδομές του
ΔΠΘ για διάστημα δύο (2) ετών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού
εξαμήνου 2019-2020.
Τα δεδομένα

σύνδεσης που

συλλέγονται από τους παρόχους τηλεδιάσκεψης

θα

διατηρηθούν για δύο (2) έτη ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η συμμετοχή στις
εξετάσεις.
Δικαιώματα του φυσικού προσώπου για τα προσωπικά δεδομένα του
Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους που
διατηρεί το ΔΠΘ. Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους μπορούν
να το ασκήσουν,

εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και

υποχρεώσεις του ΔΠΘ.

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή για τα
δικαιώματα των συμμετεχόντων ή ακόμη αν κάποιος θεωρεί ότι

αυτά παραβιάζονται

μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση dpo(Sduth.gr και θα ανταποκριθείτο συντομότερο δυνατόν και όχι
αργότερα από ένα μήνα.
Εάν δεν επιλυθεί το θέμα της παραβίασης των δεδομένων μπορεί γίνει καταγγελία στην
Αρχή

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

μέσω

του

ιστοτόπου

https://www.dpa.gr.
Για πληρέστερη ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

από το

Πανεπιστήμιο και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα

του

ΔΠΘ:

https://www.duth.gr/navenioThuio/npocrcaoia-Ae6ou0v(Ajv-

Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της
χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών

Αριθμ. 60720/Ζ1

εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής

Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής δι
αδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προ
σωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.

απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Πε
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό
τητα» (Α' 90),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι
δείας/Ερευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου

φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων
σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β ’ 956).
4. Την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολι
τισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση
ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με
αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β' 956) έως και τις
10.5.2020» (Β' 1293).
5. Την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινή

Υγείας» (Α' 148),

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της
υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφα

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

σης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα

Υφυπουργών» (Α' 121).

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και

2. Την υπ'αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ

Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί
με την υπ' αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β' 1293)
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη

γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη»

λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών»

(Β' 3009).

(Β' 1699).

3. Την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

και την από 15.5.2020 εισήγηση της 48ης συνεδρίασης

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

6.Την από 11.5.2020 εισήγηση της 46ης συνεδρίασης

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού

της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δη
μόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά

και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου

με τα υγειονομικά μέτρα για την επαναλειτουργία των

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο
νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο

ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φοι
τητικών εστιών.

λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης

7. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν τα ζητή
ματα σχετικά με την επαναλειτουργία των Ανωτάτων

φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 (Β' 1699)
κοινή υπουργική απόφαση ως προς τα ειδικότερα μέ
τρα και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρού
νται ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας
υγείας.
8. Την από 15.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής

Τεύχος Β Ί 971/21.05.2020

οχή των Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικα
σία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε
Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών
σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους

9.Τηνυπ'αρ.Φ.1/Γ/211/58339/Β1/18.05.2020 βεβαίω
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-

φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληρο
φόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.
β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
κατά τη διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν

καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστα
σίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως

Αρθρο πρώτο
1. Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασί
ας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με
φυσική παρουσία, καθώς και η επαναλειτουργία των
αντίστοιχων δομώ ν των Α.Ε.Ι., μετά την προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί
ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, έως
την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020

προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας. Η χρήση ιατρικής μάσκας εντός των
χώρων νοσοκομείων, χώρων παροχής υπηρεσιών υγεί
ας ή χώρων έκθεσης σε βιολογικό υλικό ασθενών είναι
υποχρεωτική.
γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών
δύναται να ανέλθει σε δεκαπέντε (15) ανά ομάδα διεξα
γωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης
του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες
ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής

περιλαμβάνει αποκλειστικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τη διενέργεια κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν

της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό είναι
αναγκαίο.

μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευ
σης,
β) τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες
δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαί
δευσης,

δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των
Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και
παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19,
καθώς και η διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθε
νών με νόσο COVID-19.

γ) την πρακτική άσκηση φοιτητών,
δ) τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτη
τών που απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στα Α.Ε.Ι.,
ε) τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολο

μπτώματα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυ
νος διδάσκων του μαθήματος, προκειμένου να αξιολο
γείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην προσέρχεται

γιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι
οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστη
ριακών και κλινικών ασκήσεων,
στ) τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων

ε) Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συ

για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.
2.
Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων
μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό

με φυσική παρουσία.

προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περί

2. Ο τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής δι
αδικασίας των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία, καθώς και η
επαναλειτουργία των αντίστοιχων δομών τους, από την

πτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμ
φωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

εκάστοτεορισθείσα ημερομηνία λήξης της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των περιπτώσεων της παρ. 1

Άρθρο τρίτο

και έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-

1.
Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών
πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων η

2020, ως προς τα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας
για την προστασία της δημόσιας υγείας των φοιτητών

εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές
ασκήσεις εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν

και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθορίζεται

δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαί

σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, τις

δευσης, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των ερ

οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές εξειδικεύονται
και κοινοποιούνται με σχετικές εγκυκλίους του Υπουρ
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς.
Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι
στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης
ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετε

Ά ρθρο δεύτερο

χόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Προς
1.
Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών τούτο δύναται να δημιουργούνται περισσότερες ομάδες
πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων το
φοιτητών καθώς και να μειώνεται ο χρόνος διεξαγωγής
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περι

της εργαστηριακής άσκησης.

Τεύχος Β Ί 971/21.05.2020
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β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολοϋχου αντισηπτικού
διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών
ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το
διδακτικό προσωπικό.
γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από
τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ'όλη τη
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αστ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει
να αερίζονται φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της εξέ
τασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
αζ) Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως

διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο
κάθε πρόσωπο.
δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι,

την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παρα
μένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.
β) Προφορικές εξετάσεις:
βα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους με φυσικό
αερισμό.

εργαλεία κ.λπ.), που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση, θα
πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά την ολοκλήρω

ββ) Η εξέταση των φοιτητών πραγματοποιείται απο
κλειστικά σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπου εξασφαλί

ση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών
και πριν την είσοδο της επόμενης.
ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε
ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώ

ζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέ
τρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων
φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται
μείωση της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.
βγ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσω

ροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή
(1 /2) ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερι
σμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών
από την επόμενη ομάδα.
στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκή
σεων θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.
2.
Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων
μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Π ρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το
διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατε
θεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των εργαστηρι
ακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα
σπουδών.
Άρθρο τέταρτο

πικό συστήνεται να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντι
σηπτικά διαλύματα και προαιρετικά μη ιατρική μάσκα
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 κατά τη
διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσω
πικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση
το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το
εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
3. Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δύνανται να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, οι οποίοι δεν
απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του

1.
Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου διδακτικού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στις περιπτώσεις
τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας
όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδα
και Θρησκευμάτων.
κτικού προσωπικού, εφαρμόζονται ανά είδος εξέτασης
Άρθρο πέμπτο
τα εξής:
α) Γραπτές εξετάσεις:
αα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες,
αμφιθέατρα κ.λπ.) με φυσικό αερισμό.
αβ) Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρο
νική διάρκεια.
αγ) Ο ανώτατος αριθμόςτων εξεταζόμενων φοιτητών
ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ) καθορί
ζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. ή
την Κοσμητεία της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη
τις διαστάσεις των διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς
και το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφα
λίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέ
τρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων
φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται
να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χώ
ροι διεξαγωγής εξετάσεων.
αδ) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού
διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά
συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και
στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό
τους αλκοολοόχο αντισηπτικό διάλυμα.
αε) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από
τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ'όλη τη
διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.

1. Η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών πραγμα
τοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις από 11.5.2020
οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβά
ντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.Το
πάσης φύσεως προσωπικό των Α.Ε.Ι., το προσωπικό του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και οι διαμένοντες στις εστίες φοιτη
τές υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν στο σύνολό τους
τα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα περιβαλλοντικά μέτρα
και τις λοιπές οδηγίες.
2. Τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι.
παραμένουν κλειστά έως το τέλος του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020. Η σίτιση των φοιτητών πραγματοποι
είται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο
τηρώντας διευρυμένο ωράριο λειτουργίας χωρίς να
προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία
ουρών αναμονής, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020.
Άρθρο έκτο
Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών
εκτός Ε.Ε. και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός Ε.Ε.
συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, σχετικά
με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα ως προς τη συμ
μετοχή τους στις κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις,
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καθώς και στις εξετάσεις, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις
των ισχυουσών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη
σύνδεση και την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις
εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής.
Άρθρο έβδομο
Σε περίπτωση όπου ο διδάσκων, στον οποίον έχει
ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινι
κών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν
λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.
Άρθρο όγδοο
1. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προ
στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και
κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουρ
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η ορθή εφαρμογή και η παρακολούθηση της τή
ρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των
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3. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την
προμήθεια των αναγκαίων ειδών, καθώς και την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους
σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική
διαδικασία.
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αί
θουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
(εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται
η χρήση κλιματιστικών μονάδων μόνο ανοικτού τύπου
με πρόσφατη συντήρηση, όπου δεν προκαλείται ανα
κύκλωση του αέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι
εκδοθείσες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας.
5.Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι.
οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστι
σμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρη
στους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μάίου 2020

κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία
των Α.Ε.Ι. όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα από
φαση και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων φορέων
πραγματοποιείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του
οικείου Α.Ε.Ι.

Οι Υπουργοί______
Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Υγείας
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