
 

 Πολιτική για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ 
αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης  
Σε συμμόρφωση με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το 
νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 46Α/3-4-2020), την από 9-5-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τη 
διενέργεια εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2020 και τη με αριθμό 59181/Ζ1 απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935/20-5-2020, τ. Β), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιεί εξ αποστάσεως εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 με σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντός 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.  
H διεξαγωγή των εξετάσεων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να 
πραγματοποιείται με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βάσει της από 29-7-2020 Απόφασης 
της Συγκλήτου. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό το ΑΠΘ θα διεξάγει εξ αποστάσεως μεθόδους αξιολόγησης με τεχνολογίες όπως 
αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα παράγραφοι 2.2, 3.2, 4.2, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4624/2019.  
Το ΑΠΘ 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 ΑΠΘ 
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 ΓΚΠΔ.  
Τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για την εξ αποστάσεως 
αξιολόγηση είναι ο ιδρυματικός λογαριασμός, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα 
της σύνδεσης καθώς και η δραστηριότητα του συμμετέχοντα στην πλατφόρμα elearning.  
Η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών δεν θα καταγραφεί. Το ηλεκτρονικό αρχείο 
που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό του φοιτητή θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί φυσικών εγγράφων στις ασφαλείς υποδομές τους ΑΠΘ. Το ΑΠΘ σε καμία περίπτωση δεν 
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν 
προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.  
Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση δεν αναιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό γραπτό τους, όπως αυτό υπήρχε κατόπιν διεξαγωγής δια ζώσης εξετάσεων. Το δικαίωμα της 
διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ασκείται εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ΑΠΘ.  
Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η με 
οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας καθώς και η καταγραφή ή 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 ΑΠΘ καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας  



Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη 
διενεργεί.  
Κάθε απορία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση data.protection@auth.gr. 


