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Αριθμ. 02 στις 20-01-2021 
 

Στο Μαρούσι σήμερα, 20-01-2021 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. 

ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγματοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου 

Χατζαράκη, Συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  
 

1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος. 
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος. 

4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 

μέλος. 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος. 

6. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
ως μέλος 
 

Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που 
ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 

 
Με την ανωτέρω σύνθεση συζητήθηκαν τα θέματα 1.1 έως 1.6 και 2.1 έως 

2.4.  
Κατόπιν, πήρε μέρος στην τηλεδιάσκεψη και το μέλος της ΔΕ Αριστείδης 
Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 

αποτέλεσμα στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να είναι παρόντα 
όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. 
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Θέμα 1.4: Τρόποι διενέργειας εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. 
έτους 2020-2021, για τα προπτυχιακά τμήματα. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/13 τ.Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, 
μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/13 τ.Α’) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  

4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
6. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κα άλλες διατάξεις». 

7. Τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επιδημία COVID-19. 
8. Τη με αριθμ. 59181/Ζ1 Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Β’ 1935/20.5.2020) «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». 
9. Την με αρ.3735/Ζ1/13-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική 
του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (ΦΕΚ 
115 τ.Β΄/18-01-2021). 

10.Το γεγονός ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και 
του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα. 

11.Την αναγκαιότητα διαφύλαξης της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής 
διαδικασίας και το αδιάβλητο των εξετάσεων, καθώς και τους 
τρόπους/μέσα που διατίθενται για τη διασφάλισή τους. 

12.Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του 
χειμερινού εξαμήνου 2020-21. 

 
 
Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α) Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2021   
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Η διεξαγωγή των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021  

του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 όλων των Προπτυχιακών Τμημάτων της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο εξ αποστάσεως με 

έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

i. Κατάθεση γραπτής εργασίας  

ii. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση 

iii. Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως με θέματα ανοικτού 

τύπου/ανάπτυξης 

iv. Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

v. Συνδυασμοί των παραπάνω τρόπων 

Η εφαρμογή των iii και iv συνοδεύεται και με ηλεκτρονική επιτήρηση σε 

ομάδες. 

Για την οργάνωση και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εξέτασης έχουν 

υιοθετηθεί ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες είτε είναι ανοικτού κώδικα (open 

eclass της GUNET) είτε έχουν διασφαλιστεί ακαδημαϊκές άδειες χρήσης για 

όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριές της (MS 

Teams). 

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων πρέπει να επιλέξουν από τους 

προτεινόμενους τρόπους εξέτασης εκείνον που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις εξέτασης του μαθήματός των και ενημερώνουν με κάθε 

πρόσφορο μέσο τους φοιτητές/φοιτήτριες. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες προκειμένου να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υπογράψουν και να υποβάλουν «Αίτηση- 

Δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 

2020-21» με ευθύνη των διδασκόντων. 

Για τους φοιτητές/φοιτήτριες με διαπιστωμένη αδυναμία πρόσβασης στα 

διαθέσιμα ψηφιακά μέσα της εξ αποστάσεως εξέτασης, λαμβάνεται μέριμνα, 

με ευθύνη των διδασκόντων του μαθήματος, για την αντιμετώπιση του 

θέματος. Οι ως άνω φοιτητές καταθέτουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία 

του Τμήματος που αφορά όλα τα μαθήματα της εξεταστικής στα οποία 
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προτίθενται να συμμετέχουν  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία που 

αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς των που υπέχει και τον χαρακτήρα της 

αίτησης εξαίρεσής των από τους ανακοινωμένους τρόπους εξέτασης. Η 

δήλωση εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον γίνει 

αποδεκτή, κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντα, η Συνέλευση αποφασίζει τον 

τρόπο διενέργειας της εξέτασης εκάστου δηλωθέντος μαθήματος για κάθε 

φοιτητή που αιτείται εξαίρεση. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους 

φοιτητές που υπέβαλαν σχετικό αίτημα περί της αποδοχής ή μη του 

αιτήματός των καθώς και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Β) Οδηγίες και διευκρινίσεις για τα επιμέρους στάδια και διαδικασίες 

κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων  

Συγκροτείται Επιτροπή Υποστήριξης των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων 

που απαρτίζεται από: 

1. Ψυχάρη Σαράντο, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

2. Παπαδάκη Ανδρέα, Καθηγητή του Τμήματος Εκπ. Ηλεκτρολόγων Μηχ. 

& Εκπ. Ηλεκτρονικών Μηχ. 

3. Μουντρίδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

4. Σιορίκη Βασίλειο, ΕΔΙΠ του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών 

Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ενόψει της προσεχούς 

εξεταστικής περιόδου, παρέχοντας υπηρεσίες επιμόρφωσης και αναλυτικής 

ενημέρωσης του διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τις προϋποθέσεις και 

συνθήκες εξέτασης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μέσα που 

διαθέτει η ΑΣΠΑΙΤΕ, και συγκεκριμένα στις πλατφόρμες open eclass και MS 

Team, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. 

Το Κέντρο Δικτύου θα παρέχει υποστήριξη μόνο στα μέλη της Επιτροπής 

Υποστήριξης των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων, στα μέλη του διδακτικού 

προσωπικού και στους φοιτητές. 

Γ) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την εξ αποστάσεως εξέταση, η οποία προσφέρεται στην εξεταστική 
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περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020-21, και προκειμένου (α) να 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης και (β) να 

διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 

σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ΔΕ υιοθετεί την 

εισήγηση του DPO της ΑΣΠΑΙΤΕ και την ενσωματώνει στην παρούσα 

απόφαση με την οποία καθορίζονται:  

(i) τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως εξέτασης  

(ii) η πολιτική για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων,  

(iii) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία 

ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξ 

αποστάσεως προφορικής εξέτασης και  

(iv) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή 

των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών,  

και η οποία έχει ως εξής:  

Εξετάσεις από απόσταση  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, για την οργάνωση και υλοποίηση εξ αποστάσεως εξετάσεων 

έχει υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες είτε είναι ανοικτού κώδικα 

(open eclass της GUNET) είτε έχει διασφαλίσει ακαδημαϊκές άδειες χρήσης 

για όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές της (MS 

Teams). Η συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις προϋποθέτει τον σεβασμό των Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.  

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν, χωρίς να εξαντλούν, τα δύο εξαιρετικά 

σοβαρά θέματα είναι οι ακόλουθοι:  

i. Ασφαλιστική δικλείδα για το αδιάβλητο της διαδικασίας από πλευράς 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η διασφάλιση της 

ταυτοποίησης των εξεταζόμενων κατόπιν της υποβολής από μέρους 

τους αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία της εξ αποστάσεως 

εξέτασης κάθε μαθήματος, με χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού 

λογαριασμού και τη συνακόλουθη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι 
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αποδέχονται την πολιτική προστασίας Δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ότι 

οι απαντήσεις τους, τηρώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας, αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής 

προσπάθειας και συναινούν σε ενδεχόμενο έλεγχο πρόληψης 

λογοκλοπής. 

ii. Το σύνολο του περιεχομένου της εξ αποστάσεως εξέτασης, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των 

κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, 

απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί 

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και 

διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, 

απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, 

μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση ιδίως σε 

κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός εξ 

αποστάσεως μαθήματος ή μίας εξ αποστάσεως εξέτασης. Κατ’ 

εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση και μόνο του περιεχομένου 

ενός μαθήματος σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική 

χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), η 

παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

iii. Ειδικά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή, 

αναπαραγωγή, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και 

εμφάνιση ιδίως σε κοινωνικά δίκτυα εικόνας και ήχου μέρους ή όλου 

της εξ αποστάσεως εξέτασης ή των συμμετεχόντων στο μάθημα 

αυτό.  

iv. Απαγορεύεται επίσης ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, μηχανικό ή άλλο) ανάρτηση, αναδημοσίευση, 

αναπαραγωγή μερική ή ολική, καθώς και η απόδοση κατά 

παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου βιβλίων και εκπαιδευτικού 

ή άλλου υλικού χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με το 
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Ν.2121/93.  

v. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των 

εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών ορίζεται 

ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την εξ αποστάσεως 

εξέταση  

I. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 Σε συμμόρφωση με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 

46Α/3-4-2020),  τη με αριθμό 59181/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935/20-5-2020, τ. Β) και την με 

αριθμό  3735/Ζ1/13-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 115/18-01-2021 τ.Β΄), η ΑΣΠΑΙΤΕ 

πραγματοποιεί εξετάσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2020 - 21 με 

σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντός της 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, η ΑΣΠΑΙΤΕ 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 της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους 

συμμετέχοντες στις εξ αποστάσεως εξετάσεις σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 13 του ΓΚΠΔ (ενότητα ΙΙΙ)  

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τους 
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Όρους Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

 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 

της ΑΣΠΑΙΤΕ καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγεται 

την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Σε περίπτωση παράβασης 

είναι δυνατή η ακύρωση μέρους ή ολόκληρης της εξέτασης καθώς 

και η επιβολή άλλων πειθαρχικών ποινών. Αρμόδιο όργανο για την 

επιβολή κυρώσεων είναι η Συνέλευση του Τμήματος η οποία ασκεί 

χρέη Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

 Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

αφορά αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του χειμερινού 

εξαμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-21, και κοινοποιείται σε 

όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές και δρα συμπληρωματικά με την 

ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.  

II. Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (DPIA) από τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά 

τις εξ αποστάσεως εξετάσεις  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ως υπεύθυνη 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, η ΑΣΠΑΙΤΕ 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 
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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. 

III. Ενημέρωση συμμετεχόντων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για 

τα προσωπικά τους δεδομένα  

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν 

επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι η Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό και έχει εγκρίνει την Πολιτική 

Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση:http://files.aspete.gr/aspete/noc/GDPR/Idiotikotika-

Kai_Prostasia_Dedomenon.pdf 

 

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 2020-21, 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 στην ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την απόφαση 

59181/Ζ1, άρθρο 6 της 20.05.2020 του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο 

τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.  

Για κάθε εξέταση και σε όλη τη διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες 

και τα μικρόφωνα για τις ανάγκες της εξέτασης, η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν θα 
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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, username, τίτλοι και κωδικοί μαθημάτων, 

στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία δήλωσης κωλύματος, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για: 

Α) τη σύνδεσή στο open eclass και χρήση των υπηρεσιών ΑΣΠΑΙΤΕ  

Β) Log Files  

Γ) Δήλωση μαθημάτων  

Δ) Επιλογή εναλλακτικών τρόπων εξέτασης  

Επιπλέον, η Microsoft, επειδή χρησιμοποιείται η εφαρμογή MS Teams, θα 

συλλέξει τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη 

σύνδεσή, όπως: 

Α) Όνομα χρήστη όπου εμφανίζεται, κωδικοποιημένο username , email τα 

οποία χρησιμοποιούνται για σύνδεση των χρηστών 

Β) Χρόνος λήξης συνεδρίας, χρόνος πρόσκλησης, έκδοση της client 

εφαρμογής, email χρήστη, κωδικοποιημένο username, όνομα σύνδεσης, 

Μηνύματα chats), συμμετέχοντες τα οποία χρησιμοποιούνται για παροχή 

υπηρεσιών τηλεσυνεδρίασης και δημιουργία πινάκων ελέγχου και εκθέσεων 

από τους χρήστες/ διαχειριστές 

Γ) IP διεύθυνση, τύπος εξοπλισμού, τύπος λειτουργικού συστήματος, τύπος 

κάμερας, μικροφώνου ή ακουστικών συστημάτων, τύπος σύνδεσης, 

ποιοτικά στοιχεία σύνδεσης και δικτύου τα οποία χρησιμοποιούνται για 

σύνδεση των χρηστών και βελτιστοποίηση της εμπειρία του καθώς και για 

χρήση των υπηρεσιών MS Teams.  

Ο φοιτητικός λογαριασμός και τα προσωπικά δεδομένα που τον συνοδεύουν 

φιλοξενούνται στους εξυπηρετητές του συστήματος Microsoft 365, το οποίο 

καλύπτεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Microsoft 

(https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?Do 
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cumentId=16043) και στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ ενεργεί ως διαχειριστής μέσω 

του συστήματος Dashboard με μοναδικά δικαιώματα την δημιουργία, 

αναστολή και κατάργηση λογαριασμών χωρίς όμως καμία πρόσβαση στα 

δεδομένα των λογαριασμών.  

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο open eclass κατά τη διάρκεια 

των εξετάσεων θα διατηρηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η δήλωση, περί τεχνικής αδυναμίας του φοιτητή, ή αναγκαιότητας λόγω 

υγείας ή περιοριστικών μέτρων στη χώρα του, να συμμετάσχει στις εξ 

αποστάσεως εξετάσεις θα διατηρηθεί έως τη λήξη της φοιτητικής ιδιότητας.  

Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής προσβάσεων (logs) των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα 

διατηρηθούν στις ασφαλείς υποδομές ΑΣΠΑΙΤΕ για διάστημα δύο (2) ετών 

από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2020-21.  

Τα στοιχεία σύνδεσης που συλλέγει η Microsoft θα διατηρηθούν για ένα (1) 

έτος μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 

2020-21, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η συμμετοχή των 

φοιτητριών/τών στις προφορικές εξετάσεις.  

Δικαιώματα του φυσικού προσώπου για τα προσωπικά δεδομένα 

του  

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα τους που διατηρεί η ΑΣΠΑΙΤΕ. Το δικαίωμα της διαγραφής των 

προσωπικών δεδομένων τους μπορούν να το ασκήσουν, εφόσον δεν 

περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της 

ΑΣΠΑΙΤΕ για τις εξετάσεις.  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

ή για τα δικαιώματά των συμμετεχόντων ή ακόμη αν κάποιος θεωρεί ότι 

αυτά παραβιάζονται, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aspete.gr και 

ο οποίος θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 

ένα μήνα.  
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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 την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επισκεφτούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

2. Ασφαλιστικές δικλίδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της 

διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης  

Οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν στις εξ 

αποστάσεως εξετάσεις βασίζονται σε λογικές ενέργειες και καλές πρακτικές 

που εφαρμόζονται και στις δια ζώσης εξετάσεις. Οι εμπειρίες των 

ακαδημαϊκών στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών/ 

φοιτητριών τροφοδοτεί επίσης τις διαθέσιμες επιλογές.  

Η εφαρμογή της προστασίας προσωπικών δεδομένων (παράγραφος 1) και 

οι όροι χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και των 

Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ (παράγραφος 3) περιλαμβάνουν τα παραπάνω και 

παρέχουν ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο για την εξασφάλιση του 

αδιάβλητου, της αξιοπιστίας και παράλληλα της διαφάνειας στις εξ 

αποστάσεως εξετάσεις.  

Η πολιτική αυτή θα είναι δημόσια και διαθέσιμη σε όλους όσοι συμμετέχουν 

στη διενέργεια των εξετάσεων.  

Βασικά στοιχεία της πολιτικής που τεκμηριώνουν την αδιαβλητότητα και 

την αξιοπιστία των εξετάσεων είναι:  

 Η ενεργοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών για την τήρηση των όρων 

των εξ αποστάσεως εξετάσεων ώστε να αντιλαμβάνονται ότι οι 

κανόνες για τις εξετάσεις στον χώρο της Σχολής ισχύουν και στον 

χώρο του σπιτιού τους.  

 Η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών/φοιτητριών με τρόπο που 

να εγγυάται τη συμμετοχή των ιδίων και όχι άλλων τρίτων.  

 Οι τρόποι εξέτασης που έχουν επιλεγεί εγγυώνται ότι τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων είναι προϊόν των υπόχρεων 
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φοιτητών/φοιτητριών και όχι τρίτων.  

 Η εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εγγυάται τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των 

φοιτητών/φοιτητριών.  

 Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής των 

φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις και ο έλεγχος των 

πληροφοριακών συστημάτων σε συνθήκες εξετάσεων.  

3. Όροι Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ- Διενέργεια εξετάσεων από απόσταση  

Η 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 είναι η ακόλουθη:  

H χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα διέπεται από τους όρους που ακολουθούν:  

1. Ο φοιτητικός λογαριασμός, μέσω του οποίου παραχωρείται πρόσβαση 

στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές 

της ΑΣΠΑΙΤΕ με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση στη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και την πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική τάξη με μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της 

ΑΣΠΑΙΤΕ.  

2. Ο λογαριασμός παρέχεται σε κάθε φοιτήτρια και φοιτητή για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του και τη εκπλήρωση του 

καθήκοντος της εκπαίδευσης που έχει ανατεθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ και θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την/τον ίδια/ίδιο.  

3. Με την εγγραφή της/του στην ΑΣΠΑΙΤΕ, η/ο κάθε φοιτήτρια και 

φοιτητής αποκτά πρόσβαση στον φοιτητικό λογαριασμό του μέσω ενός 

ονόματος χρήστη (username) και ενός κωδικού (password) με τα οποία 

θα μπορεί να συνδέεται και στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, να έχει πρόσβαση 

στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, να συμμετέχει σε δράσεις 
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που γίνονται για τους φοιτητές από τους καθηγητές της σχολής, όπως 

σύγχρονα μαθήματα εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικές τάξεις και άλλες, 

καθώς και να επικοινωνεί μέσω e-mail με τα μέλη της κοινότητας της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και του διαδικτύου γενικότερα.  

4. Η/ο κάθε φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει να διατηρήσει με επιμέλεια τα 

στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού του (δηλαδή το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό του) για να μπορεί να συνδέεται και δεν θα πρέπει να 

τα γνωστοποιεί ή να τα αφήνει να τα δει κάποιος άλλος.  

5. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. 

Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον νόμιμο κάτοχο του 

φοιτητικού λογαριασμού.  

6. Για κάθε φοιτήτρια/φοιτητή είναι επιτρεπτός μόνο ένας φοιτητικός 

λογαριασμός. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται περισσότεροι του 

ενός λογαριασμοί, αυτοί θα απενεργοποιούνται αυτόματα για 30 

ημέρες, με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη, με την αιτιολογία της 

απενεργοποίησης. Στη συνέχεια θα διαγράφονται.  

7. Ο φοιτητικός λογαριασμός υπόκειται στις ρυθμίσεις περιορισμούς και 

συστήματα αυτομάτου ελέγχου από πιθανή κακόβουλη χρήση κάθε 

υπηρεσίας.  

8. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που η/ο 

φοιτήτρια/φοιτητής διακινεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και 

την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών από 

την διακίνηση του υλικού. Το περιεχόμενο που διακινείται από την/τον 

φοιτήτρια/φοιτητή δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει την ΑΣΠΑΙΤΕ.  

9. Για τα μηνύματα που αποστέλλει η/ο κάθε φοιτήτρια/φοιτητής ή το 

υλικό που δημοσιεύει μέσω των υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ, η/ο 

φοιτήτρια/φοιτητής πρέπει να φροντίσει ώστε:  

 Το ψηφιακό υλικό που διακινεί /αναρτά να μην προσβάλλει, 

δυσφημεί ή υβρίζει άλλα μέλη της ΑΣΠΑΙΤΕ, άλλους επισκέπτες του 

δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης 

πρέπει να ακολουθεί τους νόμους και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, το 
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υλικό αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την 

εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους της ΑΣΠΑΙΤΕ 

και του Διαδικτύου γενικότερα και να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.  

 Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών 

(viruses) ή άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να βλάψουν 

τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλους χρήστες 

του Διαδικτύου.  

 Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος ή εν γνώσει του 

από άλλους.  

 Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

το σύνολο του περιεχομένου που διακινεί ή αναρτά κάθε μέλος δεν 

πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, 

συκοφαντική, ρατσιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το 

μίσος, τον φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά 

παίγνια και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να 

βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών.  

 Το περιεχόμενο που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών 

της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ 

για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με ρητή αναφορά στο μέλος που 

το δημιούργησε/ανάρτησε.  

10. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούται, εάν με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην 

αντίληψή της ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι 

σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες 

λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή 

της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή 

μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν 

μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για 

τυχόν ζημία που υπέστη από το πιο πάνω. 

11. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του 

φοιτητικού λογαριασμού, η/ο κάθε φοιτήτρια/φοιτητής μπορεί να 
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απευθύνονται στον αρμόδιο διαχειριστή των φοιτητικών λογαριασμών 

της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

12. Όταν ένας χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την εξυπηρέτηση 

ενός αιτήματος ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

αποστέλλει πληροφορίες προς τους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, οφείλει να 

παρέχει τις πληροφορίες αυτές ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες 

αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα 

ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές σε 

περίπτωση που η χρήση του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ αντίκειται στους 

κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο 

μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ από 

κάποιον χρήστη αντιβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την 

περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ 

διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρχών. 

13. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, 

πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε 

όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη 

(μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από 

την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.  

14. Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν το δικαίωμα -εφόσον 

υποπέσει στην αντίληψή τους- να απομακρύνουν από τις υπηρεσίες του 

δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, υλικό ή τμήμα υλικού που παραβιάζει τον 

παρόντα κανονισμό.  

15. Ο κάθε χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλει να κάνει ορθή 

(σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις σχετικές οδηγίες) χρήση του 

λογισμικού και του υλισμικού στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρέχει 

πρόσβαση και να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο και να βλάψει τα πληροφοριακά συστήματα και τους 

ΑΔΑ: 6ΟΣΚ46Ψ8ΧΙ-Δ38



χρήστες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και γενικότερα του διαδικτύου.  

16. Αν κάποιος χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ παρατηρήσει οτιδήποτε, 

το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες, μπορεί να 

ενημερώνει τους διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με 

αυτό.  

17. Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα τα αρμόδια συλλογικά όργανα σε περιπτώσεις σημαντικής ή 

συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας.  

18. Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ που παρέχονται σήμερα ή 

θα υπάρξουν στο μέλλον, παρέχονται δωρεάν στις/ους φοιτήτριες/ητές 

της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

19. Η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες των 

υπηρεσιών του δικτύου της, στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων 

των υπηρεσιών της, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία 

προειδοποίηση. 

20. Η/ο κάθε φοιτήτρια/φοιτητής για την εγγραφή της/του θεωρείται ότι 

έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη 

τους παραπάνω όρους. 

Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών  

Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς όλες τις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ με 

την συμπλήρωση σχετικών online ή μη φορμών, αποστολή ηλεκτρονικής ή 

έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή 

κάποιας υπηρεσίας από την ΑΣΠΑΙΤΕ, οι πληροφορίες πρέπει να 

συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που 

συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος θεωρούνται 

εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους 

χειριστές/υπευθύνους για την εξυπηρέτηση του αιτήματος.  

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές  

Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του χρήστη ή χρήση υπηρεσίας του 

δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ακαδημαϊκών συνεργατών της αντίκειται 

στους νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας, οι σχετικές 
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πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή 

αρχές, εφόσον ζητηθούν από αυτές στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας.  

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά δεδομένα  

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από το δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, 

πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία), τότε ο υπεύθυνος για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος 

πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, 

κλπ).  

Όλοι οι εργαζόμενοι και συμβαλλόμενοι συνεργάτες, που χειρίζονται 

προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται από δήλωση εχεμύθειας που έχουν 

υπογράψει, και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση 

για άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την επίλυση 

των προβλημάτων.  

Περιορισμός Ευθύνης 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των χρηστών, το υλικό 

ή άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων προς 

δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, και δραστηριότητες που παρέχονται από 

τους χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν μπορούν 

να αποδοθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ούτε αντιπροσωπεύουν αυτήν ή τη γνώμη 

της.  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια ή διαστρέβλωση του 

περιεχόμενου των χρηστών σε περιπτώσεις δικής τους παρέμβασης, ή/και 

διαγραφής του, ή σε περιπτώσεις που το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης έχει κενά ασφαλείας ή/και δεν έχει 

αναβαθμιστεί κατάλληλα, π.χ. σε πρόσφατες εκδόσεις.  

Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση 

κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της παρούσας 

δήλωσης, στο βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση έχει προκληθεί από 
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περιστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο πεδίο ελέγχου της 

ΑΣΠΑΙΤΕ (όπως διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, φυσικά φαινόμενα ή 

καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τρομοκρατικές ενέργειες, 

κακόβουλη βλάβη, ατυχήματα ή συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο 

δίκαιο ή κρατική εντολή). Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις 

επιδράσεις οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκτελέσει τις 

υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται.  
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