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(Άρθρο 8 του Ν.4624/2019 «Καθήκοντα του ΥΠΔ σε δημόσιους φορείς») 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ι. 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), 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 (ΦΕΚ 1935/20-5-2020, τ. Β),  το ΔΠΘ πραγματοποιεί εξ αποστάσεως 

εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 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.  

• Στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν επιβληθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στo 

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.   
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• 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: 

o α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

o 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

• 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-

Class που διαθέτει το  ΔΠΘ και της πλατφόρμας τηλεσυνεδρίασης Skype for Business (SfB) 

της Microsoft. 

• Προκειμένου οι φοιτητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, και κατά παρέκκλιση των 

συνηθισμένων κανόνων για τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα πρέπει να διαθέτουν, 

αποκλειστικά για την υποστήριξη των εξετάσεων: 

o ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet με τα οποία να μπορεί να 

συνδεθεί στον σύνδεσμο (link) που θα του αποστείλει ο διδάσκων. 



o Λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android με ενεργή υποστήριξη 

από τον κατασκευαστή του 

o Σύνδεση στο internet 

o Φυλλομετρητή για την πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης open eclass 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 Web App ή Skype Meetings App. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο 
https://support.microsoft.com/en-us/office/supported-platforms-for-skype-meetings-

app-skype-for-business-web-app-0269b0a0-d8da-4820-91d8-a868a439c0f7  

o Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα και/ή 

τους επιτηρητές όποτε χρειάζεται κατά την διάρκεια της εξέτασης. 

o Την φοιτητική ταυτότητα και την αστυνομική ταυτότητά  τους (ή του 

διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης-από το τμήμα της φωτογραφίας) για 

την ταυτοποίηση του φοιτητή. 

o 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 ΔΠΘ 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. 

Kαθ’ 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  

Kαθ’ 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. 

https://support.microsoft.com/en-us/office/supported-platforms-for-skype-meetings-app-skype-for-business-web-app-0269b0a0-d8da-4820-91d8-a868a439c0f7
https://support.microsoft.com/en-us/office/supported-platforms-for-skype-meetings-app-skype-for-business-web-app-0269b0a0-d8da-4820-91d8-a868a439c0f7
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• 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. 

 

ΙΙ. Εκτίμηση Αντικτύπου 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 

Η Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δ.Π.Θ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ 



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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: 

Τύπος δεδομένων και παραδείγματα 
Το eClass χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

για: 

Πληροφορίες χρήστη: 

username, τίτλοι και κωδικοί μαθημάτων, στοιχεία 

σύνδεσης που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή 

των εξετάσεων και μόνο 

Για τη σύνδεση στο eClass,  

 Δήλωση μαθημάτων 

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα και θέματα 

εξετάσεων: 

Απαντημένα ερωτηματολόγια, κείμενα 

απαντήσεων 

Αποθήκευση του ηλεκτρονικού 

αρχείου που θα αναρτήσετε  για την 

αξιολόγηση του από τους εξεταστές 

 

Επιπλέον, η  Microsoft θα συλλέξει τα 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, 

username, email 

Σύνδεση των χρηστών   

Πληροφορίες συνεδρίας: 

Χρόνος λήξης συνεδρίας, χρόνος πρόσκλησης, 

έκδοση της client εφαρμογής, email χρήστη, 

username, όνομα σύνδεσης, Μηνύματα ( chats), 

συμμετέχοντες 

Παροχή υπηρεσιών τηλεσυνεδρίασης 

 

Δημιουργία πινάκων ελέγχου και 

εκθέσεων από τους 

χρήστες/διαχειριστές 

Στοιχεία ελέγχου  ποιότητας: 

IP διεύθυνση, τύπος εξοπλισμού, τύπος 

λειτουργικού συστήματος, τύπος κάμερας, 

μικροφώνου ή ακουστικών των συστημάτων, 

τύπος σύνδεσης, ποιοτικά στοιχεία σύνδεσης και 

δικτύου. 

 Σύνδεση των χρηστών  και  για 

βελτιστοποίηση  της εμπειρίας τους 

καθώς και για χρήση των  υπηρεσιών 

SfB. 
 

 

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.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=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.  

https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=16043


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@duth.gr  και θα ανταποκριθεί το 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/Πανεπιστήμιο/Προστασία-Δεδομένων-

Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR     
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