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ΘΔΜΑ: «Πξνγξακκαηηζκόο εμεηάζεσλ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο
αθαδεκατθνύ έηνπο»
Ζ χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, χζηεξα απφ ηελ 15-1-2021
πξφζθιεζε ηνπ Πξχηαλε θ. Σξηαληάθπιινπ Αικπάλε, πνπ αθνξά ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έθηαθηεο ειεθηξνληθήο ζπλεδξίαζεο αξηζκ.1100/19-1-2021,
ε νπνία αλαβιήζεθε γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, θαη χζηεξα απφ ην έγγξαθν
αξηζκ.πξση.Πξπηαλείαο 10429/18-1-2021, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20-1-2021,
ζπδήηεζε ην ζέκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021, θαη αθνχ έιαβε ππφςηλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4009/2011 (Φ.Δ.Κ. 195/06-09-2011, η. Α'): «Γνκή,
Λεηηνπξγία, Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ πνπδψλ θαη Γηεζλνπνίεζε ησλ
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ», φπσο ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (Φ.Δ.Κ. 114/04-08-2017, η. Α'): «Οξγάλσζε θαη
Λεηηνπξγία ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη Άιιεο
Γηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4559/2018 (Φ.Δ.Κ. 142/03-08-2018, η. Α'): «Παλεπηζηήκην
Ησαλλίλσλ, Ηφλην Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ. 55/11-03-2020, η. Α'):
«Καηεπείγνληα Μέηξα Αληηκεηψπηζεο ησλ Αξλεηηθψλ πλεπεηψλ ηεο
Δκθάληζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο Αλάγθεο Πεξηνξηζκνχ ηεο
Γηάδνζήο ηνπ».
5. Σελ ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 20021/21-03-2020 (Φ.Δ.Κ. 956/21-03-2020, η. Β')
Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ - Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε - Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Τγείαο - Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Δζσηεξηθψλ «Δπηβνιή ηνπ Μέηξνπ ηεο
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Πξνζσξηλήο Απαγφξεπζεο Λεηηνπξγίαο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ
ηαζκψλ, Νεπηαγσγείσλ, ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ, Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζψλ, Φξνληηζηεξίσλ θαη Πάζεο Φχζεσο
Δθπαηδεπηηθψλ Γνκψλ, Φνξέσλ θαη Ηδξπκάησλ, Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ, Κάζε
Σχπνπ θαη Βαζκνχ ηεο Υψξαο, Πξνζσξηλήο Απαγφξεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Δθδξνκψλ Δληφο θαη Δθηφο ηεο Υψξαο θαη Πξνζσξηλήο Απαγφξεπζεο
Μεηαθηλήζεσλ θαη Δπηζθέςεσλ Μαζεηψλ, Φνηηεηψλ, πνπδαζηψλ θαη
Δθπαηδεπηηθψλ, Καζψο θαη Πξνζσξηλήο Απαγφξεπζεο Λεηηνπξγίαο
Διιελφγισζζσλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη Πάζεο Φχζεσο Δθπαηδεπηηθψλ
Γνκψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ γηα ην Υξνληθφ Γηάζηεκα απφ 21-03-2020 έσο θαη 1004-2020».
6. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 24343/10-04-2020 (Φ.Δ.Κ. 1293/10-04-2020. η. Β')
Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ - Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε - Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Τγείαο - Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Δζσηεξηθψλ «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Τπνζέζεσλ, Τγείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη Δζσηεξηθψλ κε αξηζκφ
Γ1α/ΓΠ.νηθ. 20021/21-03- 2020 (Β' 956) έσο θαη ηηο 10-05-2020».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/13-07-2010, η. Α'): «Δλίζρπζε ηεο
Γηαθάλεηαο κε ηελ Τπνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Άιιεο Γηαηάμεηο θαη ε Σξνπνπνίεζε Απηνχ κε ην
Άξζξν 23 ηνπ λ.4210/2013 (Φ.Δ.Κ. 254/21-11-2013, η. Α').
8. Σελ απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
(πλεδξία αξηζκ. 1582/25-02-2020) γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Θεκάησλ
Τγείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο απφ ηνλ θνξνλντφ COVID-19.
9. Σελ απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
(Πξπηαληθή Πξάμε κε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
θηλδχλνπ εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, αξηζκ. πξση.
16024/15-03-2020) γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο
ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο.
10. Σελ ππ' αξηζκ. 59181/Ε1/19.5.2020 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ «Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ, ηε δηελέξγεηα θιηληθψλ
θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ θαη ηε
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
2019-2020 (ΦΔΚ 1935/20.5.2020, η. Β').
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 60720/Ε1/21-05-2020 (Φ.Δ.Κ. 1971/21-05-2020. η. Β') Κνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τγείαο «Σξφπνο
επαλαιεηηνπξγίαο
ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο
ησλ
Αλσηάησλ
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Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) θαη ησλ δνκψλ ησλ Α.Δ.Η. κεηά ηελ
πξνζσξηλή απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπο».
12. Σελ ππ'αξηζκ. 59181/Ε1/19.5.2020 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ «Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ, ηε δηελέξγεηα θιηληθψλ
θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ θαη ηε
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
2019-2020 (ΦΔΚ 1935/20.5.2020, η. Β').
13. Σνλ κεγάιν αξηζκφ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ησλ
Αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηελ ηδηαίηεξε
ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο ζηηο πφιεηο πνπ
εδξεχεη.
14. Σελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θαηά ην δπλαηφλ
απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αθαδεκατθψλ
Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
15. Σελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ηξέρνληνο
αθαδεκατθνχ έηνπο.
16. Σελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ θνηηεηψλ,
ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθήο
Κνηλφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο, ππφ ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ, γηα ηελ
απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19.
17. Σηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο πνπ ηεξνχληαη ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ γηα ηηο
αλάγθεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ
Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
18. Σν γεγνλφο φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαηά ην ηξέρνλ εαξηλφ εμάκελν
εθαξκφζηεθε ζην 96% πεξίπνπ ησλ καζεκάησλ/αζθήζεσλ ησλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
19. Σελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (πλεδξία αξηζκ.
1086/13-5-2020) γηα ηε ζηαδηαθή επαλαιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη
ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ αθαδ. έηνπο 2019-2020 (νξζή
επαλάιεςε).
20. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηεμαγσγή πξνθνξηθψλ θαη
γξαπηψλ εμεηάζεσλ εμ απνζηάζεσο (αξηζκ. πξση. Πξπηαλείαο 129/26-5-2020
επηζπλάπηεηαη).
21. Σελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα (αξηζκ. πξση. Πξπηαλείαο 130/26-5-2020 επηζπλάπηεηαη).
22. Σελ Τ.Α. 3735/Ε1 ΦΔΚ 115/18-01-2021, η.Β’ «Γηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ
θαηά ηελ εμεηαζηηθή ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 20212021».
23. Σε δηαηππσζείζα γλψκε ηνπ Πξπηάλεσο θαη ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη ηηο
απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ κεηαμχ ησλ κειψλ,
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απνθάζηζε νκόθσλα:
Α.

Οη

εμεηάζεηο

φισλ

ησλ

καζεκάησλ/αζθήζεσλ

ζην

πιαίζην

ησλ

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ, θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο 2020-2021 λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε εμ απνζηάζεσο κεζφδνπο θαη
πξαθηηθέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηνλ αδηάβιεην θαη ηνλ εληαίν ηξφπν γηα φινπο
ηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ. Ζ
έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο δχλαηαη λα εθθηλεί λσξίηεξα απφ ηελ 27 ε Ηαλνπαξίνπ
2021, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλε γλψκε
ηεο πγθιήηνπ ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλεο
αδπλακίαο πξφζβαζεο ζηα δηαζέζηκα ςεθηαθά κέζα εμ απνζηάζεσο εμέηαζεο
γηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ θαη κφλνλ, ιακβάλεηαη κέξηκλα κε
επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο θαη Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.
Ζ απφθαζε σο πξνο ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εβδνκάδσλ
δηδαζθαιίαο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα ή ηελ παξάηαζε ηνπ ρεηκεξηλνχ
εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021 γηα θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ
ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο. Οη εμεηάζεηο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
παξέθθιηζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2009/2011 αιιά θαη θαηά ηηο εκέξεο
άββαην θαη Κπξηαθή, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν.
ε θάζε πεξίπησζε, ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ιήγεη, ζηηο 5
Φεβξνπαξίνπ

2021,

ζχκθσλα

κε

ην

αθαδεκατθφ

εκεξνιφγην

(αξηζκ.πξση.Πξπηαλείαο 2321/30-9-2020), ελψ νη ζρεηηθέο βαζκνινγίεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο, κε
κέξηκλα ησλ αξκφδησλ δηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 22
παξ.

2

(ΦΔΚ

310/10-3-2005,

η.Β’)

ηνπ

Δζσηεξηθνχ

Καλνληζκνχ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ νη απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ.
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Οη αξκφδηνη δηδάζθνληεο καζεκάησλ ή ζεκηλαξίσλ ή αζθήζεσλ κεξηκλνχλ γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε, ελεκεξψλνληαο
ηνπο θνηηεηέο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Οη δε θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ
δήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. Οη δηδάζθνληεο θαη
ηα Σκήκαηα δχλαληαη λα νξγαλψζνπλ ηνλ ηξφπν εμέηαζεο κε πξνθνξηθφ,
γξαπηφ, πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ζπλδπαζκφ απηψλ ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
εξγαζία. Ζ χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ δελ εγθξίλεη ηε κεζνδνινγία
ησλ απαιιαθηηθψλ εξγαζηψλ σο ηξφπν αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
εμεηάζεσλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απφ ην πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο φηη ν
βαζκφο δελ πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε.
Γηα ηε δηεμαγσγή θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ δελ δχλαληαη λα
νινθιεξσζνχλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, απφ ηηο 25.5.2020
εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
(ΦΔΚ 1935/20-5-2020, η. Β΄), θαζψο θαη ηεο ΚΤΑ 78363/Γ1α/5-12-2020 (ΦΔΚ
5350/5-12-2020, η.Β’) ιακβαλνκέλσλ ππφςε, απφ ηα Σκήκαηα, ησλ αλαγθψλ
δηαρείξηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ Κππξίσλ ή άιισλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ,
πεξηνξίδνληαο ηε δηαδηθαζία απηή θπξίσο ζηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ θαη ηνπο επί
πηπρίσ θνηηεηέο. ε θάζε πεξίπησζε ηεξνχληαη φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη
πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Γ.Τ. θαη ηελ Δπηηξνπή
Θεκάησλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Δμαηξέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ
κφλν γηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, γηα ηα νπνία ηα Σκήκαηα δελ κπνξνχλ λα
κεηαθέξνπλ ή λα αλαπιεξψζνπλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Ζ κέξηκλα γηα
ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπσο απηά ηζρχνπλ κε νδεγίεο ησλ
αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαζψο θαη κε ηελ αλακελφκελε Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγείσλ
Τγείαο θαη Παηδείαο, αλήθεη ζηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο Γηδάζθνληεο ησλ
Σκεκάησλ. Τπεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ εμ
απνζηάζεσο

εμεηάζεσλ

νξίδνληαη

νη

Κνζκήηνξεο

ησλ

ρνιψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ.
Γηα φζα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, θιηληθέο αζθήζεηο ή εμεηάζεηο εμ απνζηάζεσο
ππάξμνπλ θνηηεηέο πνπ δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, ηα
Σκήκαηα ζα νθείινπλ λα θξνληίζνπλ ηελ αλαπιήξσζή ηνπο ή ηελ επηπιένλ
εμέηαζε αληίζηνηρα.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη εμέηαζε πινπνηείηαη θαη'
εμαίξεζε θαη κφλνλ γηα ηηο πθηζηάκελεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη δελ ππνθαζηζηά ζε
θακία πεξίπησζε ηε δηα δψζεο αθαδεκατθή-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Β. Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο αξηζκ.1601/25-5-2020 απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ (επηζπλάπηεηαη), ζηα ζεκεία πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. αξηζκ. 3735/Ε1 (ΦΔΚ 115/Β/2021)".
Γ. Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο εηζήγεζεο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ
κε εμ απνζηάζεσο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.(Φ.Δ.Κ. 1935/η.β/20-5-2020
αξ.7 2β) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην Παλεπηζηήκην
Ησαλλίλσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Δπηδεκίαο COVID-19, ζηα ζεκεία πνπ δελ έξρνληαη
ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. αξηζκ. 3735/Ε1 (ΦΔΚ 115/Β/2021)".
Γ. χκθσλα κε ηελ πεξ.δ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ κφλν (ΦΔΚ 115/18-01-2021,
η.Β΄), ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ ελ
ιφγσ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ θνηηεηψλ νξίδεηαη ν Αληηπξχηαλεο
Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο θ. ηαχξνο Νηθνιφπνπινο,
Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο.

Ο ΠΡΤΣΑΝΖ

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ Α.Γ. ΑΛΜΠΑΝΖ

Κνηλνπνίεζε:
-Τπνπξγφ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θ. Νίθε Κεξακέσο
-Τθππνπξγφ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ θ. Άγγειν πξίγν
-Πξφεδξν Δζληθήο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Καζεγεηή θ. Πεξηθιή Μήηθα
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Αξηζκ.πξση.129
Ζκεξνκελία: 26-5-2020

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΤΣΑΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΤΣΑΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Πιεξνθνξίεο: Παλσξαία Σζαθίξε
Σει.: 26510-7112, 07913
e-mail: prytsym@cc.uoi.gr
Απόζπαζκα Πξαθηηθώλ ηεο πλεδξίαο 1601/25-05-2020
Έγηλε ζηηο 25 Μαΐνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 ην πξσί ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ, ζην Μεηαβαηηθφ Κηίξην (Παλεπηζηεκηνχπνιε, 2νο φξνθνο), χζηεξα απφ
πξφζθιεζε ηνπ θ.Πξχηαλε θαη ήηαλ παξφληεο νη θ.θ.:
1. Σξηαληάθπιινο Αικπάλεο, Πξχηαλεο
2.Μελάο Παζρφπνπινο, Αληηπξχηαλεο Γηνηθεηηθψλ Τπνζέζεσλ, Αθαδεκατθψλ
Τπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο
3. ηαχξνο Νηθνιφπνπινο, Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο
Απνπζηάδεη ν θ.ππξίδσλ Γεσξγάηνο, Αληηπξχηαλεο Έξεπλαο θαη Γηά Βίνπ
Δθπαίδεπζεο
Απνπζηάδεη ν θ.Αλαζηάζηνο Σζίλαο, Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Έληαμεο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.3 θαη 4 πεξ.β ηνπ άξζξ.1 ηνπ Ν. 4559/2018
Πξαθηηθά θξάηεζε ε Γξακκαηέαο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ θ.Παλσξαία Σζαθίξε
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
..………….........................................................................…………................................
Θέκα 2ν Η.Γ.: «Αηηήζεηο-Πξνηάζεηο»
..………….........................................................................…………................................
1.- Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην, έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ Ηδξχκαηνο (Τ.Π.Γ), θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
παξαθάησ ζεκεία ηεο:
α)

«…απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα φζν ρξφλν πθίζηαληαη νη έθηαθηεο απηέο ζπλζήθεο,
ε
σπήζη καμεπών θαη ζπζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπίνεηαι υρ ηο μόνο
ενδεδειγμένο μέηπο για ηην διενέπγεια ηυν εξεηάζευν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:» (αθνινπζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ζην
θείκελν ηεο εηζήγεζεο)

β)

«…θξίλεηαη φηη γηα ηε ζπκκέηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εμέηαζεο δεν
απαιηείηαι ε αλαθεξφκελε ζην άξζξν 7 ΓΚΠΔ, πξφηεξε λήτη «ζςγκαηάθεζηρ» ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηνπ εμεηαδφκελνπ θνηηεηή, δεδνκέλνπ φηη ε βνχιεζε
ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, δελ
δχλαηαη λα θξηζεί σο ειεχζεξε»

ΑΔΑ: 6ΤΗ7469Β7Η-ΞΤ0
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

γ)

«…νη εμεηαδφκελνη θνηηεηέο, δεν απαιηείηαι ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο να δηλώζοςν όηι
ζςναινούν ζηην ακολοςθούμενη μοπθή εξέηαζηρ, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζέιεπζε ηνπο
ζηελ δηαδηθηπαθή αίζνπζα αποηελεί ζαθή και διακπιηή ζςναίνεζη ηος, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ΓΚΠΔ»

ύζηεξα από ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, νκόθσλα εηζεγείηαη ζεηηθά ζηε ύγθιεην
ηνπ Ιδξύκαηόο καο γηα ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμ απνζηάζεσο
Πξνθνξηθψλ θαη Γξαπηψλ εμεηάζεσλ ηνπ ηεο πεξηφδνπ Ηνπλίνπ 2020, σο εμήο:
Α. Πξνθνξηθέο Δμ Απνζηάζεσο Δμεηάζεηο
1) Πξψηα, ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο δεκηνπξγεί ζην MS-Teams κία «Πηζηνπνηεκέλε Αίζνπζα
Δμέηαζεο». ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο/ηξηεο εηζέξρνληαη έλαο-έλαο ή ζε νκάδεο, κε ηα ςεθηαθά
δηαπηζηεπηήξηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ, ζηε ςεθηαθή «Πηζηνπνηεκέλε Αίζνπζα
Δμέηαζεο» γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο. Ο δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο δχλαηαη
λα δεκηνπξγήζεη θαη κηα «Αίζνπζα Φεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο» φπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο κηαο
νκάδαο γηα πξνθνξηθή εμέηαζε εηζέξρνληαη πξηλ ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, έλαο-έλαο, κε ηα
ςεθηαθά δηαπηζηεπηήξηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ, θαη επηδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά
ηνπο ζηνλ δηδάζθνληα κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ Ζ/Τ ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθνξηθή
εμέηαζε είλαη αηνκηθή θαη φρη ζε νκάδεο, ε δεκηνπξγία ηεο «Αίζνπζαο Φεθηαθήο
Απζεληηθνπνίεζεο» κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη ε επίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ «Πηζηνπνηεκέλε Αίζνπζα Δμέηαζεο».
Οη νκάδεο ησλ πξνθνξηθά εμεηαδφκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (έσο 9 εμεηαδφκελνη ζε θάζε νκάδα)
είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ν Ζ/Τ ηνπο πξέπεη λα δηαζέηεη θάκεξα θαη
κηθξφθσλν.
2) ηε ζπλέρεηα, ν δηδάζθσλ πξνρσξά ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ζηε ςεθηαθή
«Πηζηνπνηεκέλε Αίζνπζα Δμέηαζεο» ηνπ MS-Teams, φπνπ ππνβάιιεη εξσηήζεηο ζηελ νκάδα
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη νη νπνίνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ έρνληαο αλνηθηέο ηηο θάκεξεο θαη
κηθξφθσλα ησλ Ζ/Τ ηνπο. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα ππνβάιεη εξψηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν
θνηηεηή/ηξηα ή/θαη λα δηαηππψζεη κηα εξψηεζε πξνο φινπο ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη δειψλνπλ
ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα απαληήζνπλ.
3) Σέινο, ν δηδάζθσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιεί γηα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο
πξνθνξηθήο εμέηαζεο έλαο δεχηεξνο δηδάζθνληαο ηνπ Σκήκαηνο (κέινο ΓΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ) ν
νπνίνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο, ζα παξεπξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.
Β. Γξαπηέο Δμ Απνζηάζεσο Δμεηάζεηο
1) Πξψηα, ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο δεκηνπξγεί ζην MS-Teams κηα ή πεξηζζφηεξεο ςεθηαθέο
«Πηζηνπνηεκέλεο Αίζνπζεο Δμεηάζεσλ», φπνπ θάζε εμεηαδφκελνο θνηηεηήο/ηξηα εηζέξρεηαη
κε ηα ςεθηαθά δηαπηζηεπηήξηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ ζηελ δηθή ηνπ,
πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ δηδάζθνληα, ςεθηαθή «Πηζηνπνηεκέλε Αίζνπζα Δμεηάζεσλ» γηα
ηε γξαπηή εμέηαζε. Ο δηδάζθσλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη θαη κηα «Αίζνπζα Φεθηαθήο
Απζεληηθνπνίεζεο» φπνπ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο θνηηεηέο λα εηζέξρνληαη, έλαο-έλαο
θάζε θνξά (κε ηα ςεθηαθά δηαπηζηεπηήξηα ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ) θαη λα
επηδεηθλχνπλ ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ Ζ/Τ
ηνπο.
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2) ηε ζπλέρεηα, ν δηδάζθσλ πξνρσξά ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο
ζηελ ή ζηηο ςεθηαθέο «Πηζηνπνηεκέλεο Αίζνπζεο Δμεηάζεσλ» (MS-Teams), φπνπ δίδνληαη
ηα ζέκαηα θαη φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο γξάθνπλ κε αλνηθηέο θάκεξεο θαη κηθξφθσλα.
3) Σα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο δίδνληαη θαη απαληψληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ δχν ζπζηεκάησλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (MS-Σeams κέζσ αζθαινχο LDAP ή κέζσ αζθαινχο
ζχλδεζεο ζην ζχζηεκα e-Course) ή φπνηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο αληίζηνηρσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ζέκαηα δχλαληαη λα είλαη αλάπηπμεο, πνιιαπιήο επηινγήο (κε ή ρσξίο
αξλεηηθή βαζκνινγία), ηπραία θαηαλεκεκέλα κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη πεξηνξηζκέλνπ
ρξφλνπ απάληεζεο. Ο ρξφλνο εμέηαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα.
4) Σέινο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, νη θνηηεηέο ππνβάινπλ
ειεθηξνληθά ηηο απαληήζεηο ηνπο.
5) ην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ γξαπηψλ εμ απνζηάζεσο εμεηάζεσλ ν
δηδάζθσλ δχλαηαη ζπδεπθηηθά ή δηαδεπθηηθά λα εθαξκφζεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:
 Να κπνξεί ν ίδηνο ή έλαο επηηεξεηήο λα θαιεί πεξηνδηθά έλαλ-έλαλ θνηηεηή, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα εκθαλίδεηαη, κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ Ζ/Τ ηνπ, ζηελ «Αίζνπζα Φεθηαθήο
Απζεληηθνπνίεζεο» θαη λα επηδεηθλχεη ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, εάλ δελ έρεη
εθαξκφζεη απηφ ην κέηξν ζην Βήκα (1) θαη γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο θπζηθήο
παξνπζίαο ηνπ ζηελ εμέηαζε.
 Να κπνξεί λα δεηήζεη απφ θάπνηνλ εμεηαδφκελν θνηηεηή λα ζπκκεηέρεη, εληφο ηεο
ηξέρνπζαο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, ζε επηπιένλ γξαπηή εμ απνζηάζεσο εμέηαζε ή
πξνθνξηθή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο Α.
εκείσζε. Γηα καζήκαηα κε πνιππιεζή αθξναηήξηα, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ειέγρνπ ηνπ
βήκαηνο (1) ηεο δηαδηθαζίαο Β (γξαπηή εμ απνζηάζεσο εμέηαζε), θαη ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο
ηεο θνηηεηηθήο ηαπηφηεηαο ελφο-ελφο θνηηεηή ζηελ «Αίζνπζα Φεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο»,
κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά κε ηε δηάζεζε αξθεηψλ επηηεξεηψλ θαη αξθεηψλ αηζνπζψλ
ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο.
........………….........................................................................………….............................
Μεηά απφ απηφ, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη ππνγξάθεηαη ην παξφλ.
Ο ΠΡΤΣΑΝΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ησάλληλα, 25 Μαΐνπ 2020
Ζ Γξακκαηέαο
Παλσξαία Σζαθίξε
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα:
-χγθιεηνο
Απνδέθηεο γηα ελεκέξσζε:
-Γξακκαηεία Πξπηαλείαο
-Αληηπξπηάλεηο
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ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΜΔ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΜΔΘΟΓΟΤ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ
Τ.Α.(Φ.Δ.Κ. 1935/η.β/20-5-2020 αξ.7 2β)
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΙ ΤΝΘΗΚΔ ΣΗ ΔΠΙΓΗΜΙΑ COVID – 19
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα (ΓΚΠΓ (ΔΔ)2016/679) , ηα νξηδφκελα ζηνλ Δζληθφ Ν. 4624/2019, θαζψο θαη
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1935/η.Β’/20.5.2020) «Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχθινπ, ηε
δηελέξγεηα θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ θαη ηε
δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020», ε
Τπεξεζία
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ (Τ.Π.Γ), εηζεγείηαη ηα αθφινπζα:
Ζ επηθείκελε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα
θαηά ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο επηδεκίαο COVID-19,
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε λνκηθή βάζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ.(ε) ηνπ Γεληθνύ
Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (ΓΚΠΓ), «πεξί
λνκηκόηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο», πνπ νξίδεη όηη ε ελ ιόγσ «επεμεξγαζία» είλαη
ζύλλνκε δεδνκέλνπ όηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ
εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ
έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο» θαη ελ πξνθεηκέλσ ζην Παλεπηζηήκην
Ισαλλίλσλ.
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Γεδνκέλσλ δε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ιφγσ ηεο εμειηζζφκελεο παλδεκίαο θαη ζην
πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ covid-19,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα φζν ρξφλν πθίζηαληαη νη έθηαθηεο απηέο ζπλζήθεο, ε ρξήζε
θακεξψλ θαη ζπζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη σο ην κφλν
ελδεδεηγκέλν κέηξν ,ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε επηηξέπεηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1. Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε πιαηθφξκα δειαδή ε
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία, πξέπεη θαηαξρήλ λα
είλαη λφκηκε θαη εγθεθξηκέλε απφ ηνλ απφ «θνηλνχ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο»
κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη σο ηέηνηνο νξίδεηαη ην έρνλ ηελ επνπηεία
ηνπ Ηδξχκαηνο ,αξκφδην Τπνπξγείν Παηδείαο.
2. Σήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε θάζε είδνπο πξάμε επεμεξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε
ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ.
α
2 ) Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα:
 Υξήζε ζπζηεκάησλ κε απελεξγνπνίεζε ή θαηάξγεζε εξγαιείσλ
ξπζκίζεσλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ψζηε λα ζπιιέγνληαη θαη λα
ηίζεληαη ζε επεμεξγαζία κφλν ηα απνιχησο αλαγθαία θαη απαξαίηεηα
δεδνκέλα ζε ζρέζε κε θάζε πξάμε επεμεξγαζίαο θαη ηνλ επηδησθφκελν εμ
απηήο ζθνπφ.
 Απνθπγή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ,
κέζσ νπηηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφ.
 πιινγή θαη επεμεξγαζία νκαδνπνηεκέλσλ- ζπλνιηθψλ ή αξηζκεηηθψλ
δεδνκέλσλ, εθφζνλ ηνχην είλαη δπλαηφ.
 Αλσλπκνπνίεζε ε ςεπδσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα
ζπιιερζνχλ, αθνχ εθιείςεη
ν ζθνπφο ηαπηνπνίεζεο, γηα ιφγνπο
κεηξηαζκνχ ησλ θηλδχλσλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ.
 Απνθπγή ρξήζεο ζπζηεκάησλ, ε εξγαιείσλ ηα νπνία πξνβαίλνπλ ζε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ρξήζε βηνκεηξηθψλ κεζφδσλ.
 Ζ ξνή δεδνκέλσλ λα πεξηνξίδεηαη ζε απζηεξά πεξηνξηζκέλα ζεκεία
θαηαρψξεζεο.
 Δθαξκνγή ηεο αξρήο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, κε ελεκέξσζε ησλ
ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηνλ ΓΚΠΓ
αιιά θαη ζηνλ Δζληθφ Ν. 4624/2019.
 Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία
ρσξηζηψλ θσδηθψλ θχιαμεο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε ε πιαηθφξκα ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο λα ιεηηνπξγεί κφλν θαηά ηηο ψξεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
εμεηάζεσλ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο γηα κηα εμέηαζε πξέπεη λα
πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ πιήξσο φινη νη θνξείο ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν
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δελ παξαθνινπζνχληαη θαη δελ παξαβηάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ηνπο
ραξαθηήξα.
3. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ην νπνίν ζα αλήθεη ή ζην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο, είηε ζε ππάιιειν ηεο
Γ/λζεο Μεραλνξγάλσζεο θαη Γηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηφπηλ
ππνδείμεσο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ή ηνλ Αλαπιεξσηή απηνχ.
4. Ζ απφθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο πξέπεη
λα ιεθζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, δειαδή ηελ
χγθιεην, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
5. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ζηαζκίδεηαη θάζε θνξά
εθ λένπ ε αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ «ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο» αλά πάζα ζηηγκή απηά δεηεζνχλ. Όινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηα αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία δεδνκέλσλ.
6. Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζα
ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 Ν.4624/2019,
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο θαη δηαγξαθήο απηψλ.
7. Σα δεδνκέλα ζα δηαγξάθνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 παξ.
(2) Ν. 4624/2019 ήηνη: «Δθηφο απφ ην άξζξν 18 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β)
θαη γ) ηνπ ΓΚΠΓ, ην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 17
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη δ) ηνπ ΓΚΠΓ, ζηνλ βαζκφ πνπ ν ππεχζπλνο
επεμεξγαζίαο έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ε δηαγξαθή ζα ήηαλ επηδήκηα γηα ηα
έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο, εάλ ε ελεκέξσζε
απηή δελ είλαη αδχλαηε ή δελ ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα».
Δηδηθόηεξα επί ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθνύ εθηηκήζεθαλ νη ηξέρνπζεο
εμειίμεηο:
Δλφςεη ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαη δεδνκέλσλ ησλ πθηζηακέλσλ επηδεκηνινγηθψλ
ζπλζεθψλ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη πξαθηηθέο νη νπνίεο επηιέγνληαη απνηεινχλ
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ νξγάλσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζην γεληθφηεξν
πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο θαη επηζηεκνληθήο ειεπζεξίαο ησλ δηδαζθφλησλ , φπσο απηή
απνξξέεη απφ ηελ ζρεηηθή πληαγκαηηθή επηηαγή.
ε φηη δε αθνξά ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, νη φπνηεο απνθάζεηο ιεθζνχλ,
νθείινπλ λα ηεινχλ ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηα κέζα θαη ηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ
ιεθζεί ε πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Πνιηηεία, ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο
πγεηνλνκηθήο θξίζεο ( απνζηάζεηο θαη κέηξα πξνζηαζίαο). ην πιαίζην απηφ ν αξκφδηνο
Αληηπξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε νδεγηψλ
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κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο απφ ην Ίδξπκα ηερλνινγίεο , κε ζθνπφ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ
εμεηάζεσλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020.
Ζ χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ αξηζ. 1086/13-5-2020
πλεδξίαζε
ηεο, αθνχ δηαπίζησζε ηελ δπζθνιία δηεμαγσγήο δηά δψζεο εμεηάζεσλ κεηά απφ ζρεηηθή
εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθέληξσζε ζηελ
πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θνηηεηψλ απφ νιφθιεξε ηε ρψξα θαζψο θαη ε επηζηξνθή κεηά ην
πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ζηνπο ηφπνπο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ελδερνκέλσο λα
έρεη απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ,
απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ κε εμ απνζηάζεσο κέζα.
Γεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαζψο θαη ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ θαη επεηδή ην
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ έρεη ιάβεη φια ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ
ηνπ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηερληθνχ ε θπζηθνχ ζπκβάληνο θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα
ηερληθά κέζα, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμ απνζηάζεσο
εμεηάζεσλ.
Ζ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο λφκηκεο πιαηθφξκαο
αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο MS-Teams (κε ρξήζεForms), ηελ νπνία
δηαζέηεη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, κέζσ ηηο νπνίαο νξγάλσζε κε απφιπηε επηηπρία
θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα. Δπίζεο, ε δηελέξγεηα ησλ
γξαπηψλ εμ απνζηάζεσο εμεηάζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ηεο λφκηκεο
πιαηθφξκαο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο e-course, ηελ νπνία επίζεο δηαζέηεη ην
Παλεπηζηήκην.
Με ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ
επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ηεο
απηνλφεηεο αλάγθεο γηα δηαρείξηζε ησλ εμεηάζεσλ ζε επίπεδν Σκεκάησλ, είλαη
απνιχησο αλαγθαίν λα ελεξγνπνηεζνχλ νη ππεχζπλνη ηερληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
ζεκάησλ αλά Σκήκα, πνπ είραλ νξηζηεί ζηελ έλαξμε ησλ εμ απνζηάζεσο καζεκάησλ,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνθεληξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ
απνθάζεσλ ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ.
Με επζχλε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Μεραλνξγάλσζεο θαη Γηθηχσλ, θξίλνπκε φηη ζα πξέπεη
άκεζα λα δηνξγαλσζνχλ δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα (webinars), γηα ηνπο ππεπζχλνπο
ηερληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ελ ζπλερεία λα ελεκεξψζνπλ
αλαιπηηθά ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Σν πξφγξακκα ησλ εμεηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο εμ απνζηάζεσο εμέηαζεο αλά
κάζεκα αλαθνηλψλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ θξίλεηαη ζθφπηκν λα έρεη
εγθξηζεί απφ ηε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.(Αξρέο Γηαθάλεηαο θαη Αλαινγηθφηεηαο)
Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο (φπσο πξνζδηνξηζκφο
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εμέηαζεο ζηελ πεξίπησζε πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ή
πξνεηνηκαζία εηθνληθψλ αηζνπζψλ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ αλά αίζνπζα ψζηε
λα είλαη εθηθηή ε online επνπηεία), ζεσξείηαη ζθφπηκε ε δήισζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο
ηνπ θνηηεηή ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αλά κάζεκα. Ζ δήισζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο
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ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή θφξκα ζηελ πιαηθφξκα MS teams
ή e-course.
Δμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, θξίλεηαη όηη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμ
απνζηάζεσο εμέηαζεο δελ απαηηείηαη ε αλαθεξόκελε ζην άξζξν 7 ΓΚΠΓ, πξόηεξε
ιήςε «ζπγθαηάζεζεο» ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηνπ εμεηαδόκελνπ
θνηηεηή, δεδνκέλνπ όηη ε βνύιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ
ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, δελ δύλαηαη λα θξηζεί σο ειεύζεξε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εμεηαδόκελνη θνηηεηέο, δελ απαηηείηαη ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο λα
δειώλνπλ όηη ζπλαηλνύλ ζηελ αθνινπζνύκελε κνξθή εμέηαζεο , δεδνκέλνπ όηη ε
πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ δηαδηθηπαθή αίζνπζα απνηειεί ζαθή θαη δηαθξηηή ζπλαίλεζή ηνπο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 7 ΓΚΠΓ.
Ζ αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο εμ απνζηάζεσο
εμεηάζεηο ,θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεγεζεί επαξθψο πξνο ηνπο εμεηαδφκελνπο θνηηεηέο θαη
ζπλίζηαηαη λα γίλεη πξνζνκνίσζή ηεο αλά ηκήκα θαη αλά έηνο ζπνπδψλ.
Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη θπξίσο ε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο κέζσ θάκεξαο
ζπληζηά ιχζε πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη αιιά φρη λα εμαιείςεη ην δηαβιεηφ ηεο εμέηαζεο. Απαηηεί
φκσο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο (ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θαη ππνινγηζηηθή ζπζθεπή ή θηλεηφ
ηειέθσλν κε θάκεξα) απφ ηελ πιεπξάο θνηηεηψλ.
Δθφζνλ επηιεγεί απηφο ν ηξφπνο εμέηαζεο, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ έγθαηξα γηα
ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ ηξφπνπ (κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ
εμεηάζεσλ).
Πξνηείλνληαη ηξία ζελάξηα εμ απνζηάζεσο αμηνιφγεζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ θαη ζπλδπαζηηθά:
Α)
πξνθνξηθή εμ απνζηάζεσο εμέηαζε,
Β)
γξαπηέο εξγαζίεο (πνπ έρνπλ δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ή ηελ εκέξα
ηεο εμέηαζεο) θαη
Γ)
Γξαπηέο εμ απνζηάζεσο εμεηάζεηο (ζπλδπαζκφο εξσηήζεσλ πνιιαπιήο
επηινγήο θαη αλάπηπμεο) κε δπλαηφηεηα επνπηείαο.
Απφ ηελ αξκφδην Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Ηδξχκαηνο,
έρνπλ ζπληαρζεί ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εμέηαζε καζεκάησλ. Οη παξαπάλσ
νδεγίεο είλαη ελδεηθηηθέο γηα ην πσο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ νη δηδάζθνληεο ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν
θαη έρνπλ ζαλ θχξην κέιεκα ην φζν ην δπλαηφ αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. ε θάζε ζελάξην
αλαιχεηαη ηη εμππεξεηεί, ε ηερληθή ιχζε θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ.
Γηα ηα κηθξά θπξίσο αθξναηήξηα, ε αμηνιφγεζε κέζσ εξγαζηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα
ηελ εμ απνζηάζεσο αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ κε πξνθνξηθή εμ
απνζηάζεσο εμέηαζε. Αληίζεηα, γηα καζήκαηα κε κεγάια αθξναηήξηα, νη γξαπηέο εμεηάζεηο κε
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επνπηείαο θξίλεηαη σο ε πιένλ δφθηκε ιχζε.
Σα αλσηέξσ πξνηεηλφκελα, θξίλεηαη φηη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο αζθαιείαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 (ΔΔ) 2016/679)ΓΚΠΓ θαζψο θαη
α
ζηα άξζξα 13 παξ 1 θαη 33 Ν.4624/2019.
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