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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 45
ΠΡΟΣ: Γραφείο Υφυπουργού,
κου Α. Συρίγου,
Αρμοδίου για Θέματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης
depminoffice@minedu.gov.gr

Κοιν.1. Ανώτατο Επιστημονικό
Συμβούλιο Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης
heleni_kollia@minedu.gov.gr
2. Γενική Γραμματεία Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Υπ. όψη: κας Β. Ζωϊτοπούλου
vzoito@minedu.gov.gr
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37,
151 80, Μαρούσι
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων»
Σας γνωρίζουμε ότι το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Βελλάς Ιωαννίνων στη συνεδρία της 15ης Ιανουαρίου 2021 (Πρακτικό 75), έχοντας υπόψη την
ανακοίνωση για την Ανώτατη Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα
με την οποία, « Oι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα ΑΕΙ
θα πραγματοποιηθούν μόνον με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, σύμφωνα με την
εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών. Οι λοιποί όροι για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα
καθορισθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων των ΑΕΙ» (13-1-2021).
(https://www.minedu.gov.gr/rss/47515-13-01-21-anakoinoseis-gia-tin-anotati-ekpaidefsi-3)

καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα και αποφασίζει τα εξής σχετικά με τον τρόπο και τα
μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων:
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1. Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού αποτελούν
αδιαπραγμάτευτο αγαθό και δεν μπορεί παρά να αποτελούν το πρώτιστο μέλημα για την
ακαδημαϊκή κοινότητα.
2. Προκειμένου να προχωρήσει η ακαδημαϊκή διαδικασία του ακαδ. έτους 2020-2021 , οι
εξετάσεις του Χειμερινού Εξ. του Ακαδ. Έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως μεταξύ των ημερομηνιών 27-1-2021 και 12-2-2021 με κατάλληλες μεθόδους και
πρακτικές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες
να λάβουν μέρος σ’ αυτές με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους,
του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού της Ακαδημίας.
3. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για
τις ασφαλιστικές δικλίδες και τη χρήση ενιαίων μέσων εφαρμογής, έτσι ώστε να
διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για το αδιάβλητο και για την αξιοπιστία της διενέργειας της
εξέτασης. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
4. Εξαιρούνται από την ανωτέρω εξέταση οι φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας και ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
δηλώσουν την εν λόγω επιλογή τους, καταθέτοντας στη Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν
ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση, και ότι αιτούνται εξέταση
όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό
59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020). Το Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους
υπευθύνους των μαθημάτων θα αξιολογήσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών αυτών
και θα αποφασίσουν σχετικά.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξ αποστάσεως
αξιολόγησης, τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών
μέσων, δίνεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με τον ίδιο ή άλλον τρόπο, σύμφωνα
με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό
60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020), μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου της
Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων. Επισημαίνεται, ότι την ευθύνη για την εκ νέου διενέργεια των
εξετάσεων έχει ο υπεύθυνος του μαθήματος σε συνεργασία με το Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς,
ώστε να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις της παραπάνω ΚΥΑ.
Για την εφαρμογή των παραπάνω το Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων αποδέχτηκε την εισήγηση
του α/α Προέδρου της Ακαδημίας, η οποία διαμορφώθηκε βάσει εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών
και μελών Δ.Π. της Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων, παραμένει σε ισχύει η εισήγηση του υπεύθυνου
προστασίας προσωπικών δεδομένων (κος Ιωάννης Λιάκος, αρ. πρωτ. 537/29-5-2020), και καθόρισε
λεπτομερώς, κατά το άρθρο 7 παρ. 2, περ. α’, β’, γ’, και δ’ της με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ, τα
παρακάτω:
α) Τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των
Προγραμμάτων Σπουδών της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.
β) Την 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,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων της Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α' 137).
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γ) Τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
δ) Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης
των εξεταζόμενων φοιτητών ορίστηκε ο α/α Πρόεδρος του ΑΣ της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων, ο οποίος
θα συνεπικουρείται από τους Διευθυντές Σπουδών κάθε Προγράμματος Σπουδών.
Τέλος, τονίζεται, ότι η πραγματοποίηση των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» αποτελεί πρακτική
έκτακτης ανάγκης και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλλον τη
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τρόπος και μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των
Προγραμμάτων Σπουδών
Κατά την αξιολόγηση των τρόπων εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών λήφθηκαν υπόψη
τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων:
1. Ο μικρός αριθμός φοιτητών ανά έτος σπουδών στα δύο Προγράμματα Σπουδών της Α.Ε.Α.
Βελλάς Ιωαννίνων, γεγονός που προσδίδει σχετική ευελιξία.
2. Οι περιορισμένοι πόροι σε υποδομές και προσωπικό σχετικά με ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
3. Το γεγονός ότι η πλατφόρμα Microsoft Teams η οποία χρησιμοποιήθηκε για την σύγχρονη εξ΄
αποστάσεως διδασκαλία του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους έχει
λειτουργήσει απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα για τον υπολογιστικό φόρτο που απαιτεί η
λειτουργία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.
4. Την εξοικείωση τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών με την πλατφόρμα Microsoft
Teams.
Οι τρόποι και τα μέσα για την εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών, όπως αυτές
περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα Ι - Τεχνικές και Μέσα Εξ αποστάσεως Αξιολόγησης» είναι οι
ακόλουθοι:
1. Προφορική εξέταση: Αποτελεί τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρά τμήματα
(όπως στην περίπτωση της Α.Ε.Α. Βελλάς), αλλά και για την εξέταση φοιτητών με μαθησιακά
προβλήματα, προβλήματα όρασης. Μπορεί να εφαρμοστεί με χρήση λογισμικού
τηλεδιάσκεψης είτε για ατομική ή για ομαδική εξέταση.
2. Κατάθεση εργασίας: Αφορά την ανακοίνωση, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών.
Αξιοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, παραδοτέων και ασκήσεων που
σχετίζονται με το εκάστοτε μάθημα, ενθαρρύνοντας τη χρήση βιβλιογραφίας. Μπορεί να
εκπονηθεί σε εκτεταμένο χρόνο (ημέρες/μήνες), ομαδικά ή ατομικά, ενδιάμεσα ή/και στο
τέλος του εξαμήνου. Συνιστάται σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, όπως προφορική εξέταση.
Προτείνεται η υιοθέτηση συνδυαστικών λύσεων για την πληρέστερη αξιολόγηση του φοιτητή και
την οριστικοποίηση του βαθμού.
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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
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 Πράξη 75/15-1-2021 του Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων για τη διενέργεια εξ΄ αποστάσεως των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 και
την ανακοίνωση για την Ανώτατη Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
σύμφωνα με την οποία, « Oι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους
για τα ΑΕΙ θα πραγματοποιηθούν μόνον με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης,
σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών. Οι λοιποί όροι για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων των ΑΕΙ» (13-1-2021).
(https://www.minedu.gov.gr/rss/47515-13-01-21-anakoinoseis-gia-tin-anotati-ekpaidefsi-3),
η
ΑΕΑ
Βελλάς Ιωαννίνων πραγματοποιεί εξ αποστάσεως τις εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 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.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων θα διεξάγει εξ αποστάσεως μεθόδους
αξιολόγησης με τεχνολογίες όπως αυτές περιγράφονται στο «Παράρτημα Ι: Τεχνικές και Μέσα Εξ
αποστάσεως Αξιολόγησης», 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.
Η Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων 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 Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων 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.
Η διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών δεν θα καταγραφεί. Η Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με
αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.
Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ασκείται εφόσον δεν περιορίζεται από
τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.
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 της Α.Ε.Α.
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Βελλάς Ιωαννίνων, 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 noc@aeavellas.gr
Το παραπάνω κείμενο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κοινοποιείται σε όλους
τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά
ότι ενημερώθηκαν κατά την δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Ασφαλιστικές δικλίδες και ενιαία μέσα εφαρμογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο και
η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης μέσω της εξ αποστάσεως αξιολόγησης
Όπως και στις "δια ζώσης" εξετάσεις, αδιάβλητη θεωρείται κάθε διαδικασία εξ αποστάσεως
εξέτασης η οποία - χωρίς να παραβιάζει διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει:
1. την ταυτοποίηση του/της εξεταζόμενου/ης,
2. το ότι οι απαντήσεις που δίνει αποτελούν προϊόν δικής του/της πνευματικής προσπάθειας.
διατυπώνοντας ρητά τις συνθήκες συμμετοχής στη διαδικασία κάτω από τις οποίες ισχύουν τα α
και β.
Κάθε αποτυχία (εκούσια ή ακούσια) του/της εξεταζόμενου/ης να σεβαστεί τη ρητή δήλωση εκ
μέρους του/της ότι συμμετέχει υπό τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες διασφαλίζονται τα α) και β),
δημιουργεί θέμα διαβλητότητας της εξέτασης και αν διαπιστωθεί δόλος από πλευράς του/της
εξεταζόμενου/ης μπορεί να εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις περί λογοκλοπής.
Προτάσεις και μέσα για τον περιορισμό λογοκλοπής/αντιγραφής και τη διασφάλιση ποιότητας
των εξετάσεων περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα Ι: Τεχνικές και Μέσα Εξ αποστάσεως
Αξιολόγησης» ανά τρόπο εξέτασης.
Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την διενέργεια των εξετάσεων, είναι οι ακόλουθες:
1. Ενημέρωση από την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς των φοιτητών για τον απαιτούμενο
τεχνολογικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση και
αντίστοιχη δήλωση των φοιτητών ότι έλαβαν γνώση. Στην ίδια δήλωση θα γίνει καταγραφή,
της πρόθεσης των φοιτητών να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση των
μαθημάτων που έχουν δηλώσει κατά την δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην αρχή του εξαμήνου, με στόχο τον αποτελεσματικό χρονοπρογραμματισμό τους.
2. Ορισμός ομάδας τεχνικής υποστήριξης. Για οπουδήποτε τεχνικό θέμα κατά την διάρκεια της
εξ’ αποστάσεως εξέτασης θα παρέχεται υποστήριξη το ηλεκτρονική ταχυδρομείο
noc@aeavellas.gr και στο τηλέφωνο 2653041281 κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 καθημερινά.
3. Προσομοίωση σεναρίου προφορικής εξέτασης για την εξοικείωση των φοιτητών και των
καθηγητών με τα αντίστοιχα ψηφιακά συστήματα και τους τρόπους αξιολόγησης.
4. Δημιουργία πρωτοκόλλου εξετάσεων για φοιτητές και διδάσκοντες (βλ. «Παράρτημα ΙΙ –
Πρωτόκολλο Εξ αποστάσεως Εξετάσεων»).
5. Εκπόνηση προγράμματος εξετάσεων από την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων με
βάση τον παραπάνω χρονοπρογραμματισμό.
6. Καταγραφή τυχόν προβλημάτων, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο
του μαθήματος και αποστολή τους στη Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς.
7. Κατάθεση βαθμολογίας.
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Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων
αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών.
Ως υπεύθυνος των παραπάνω ορίζεται ο α/α Πρόεδρος του ΑΣ της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννινων και
συνεπικουρείται από τους Διευθυντές Σπουδών κάθε Προγράμματος Σπουδών.

Ο α/α Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
της Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων

Σεβασμιότατος Δημήτριος Αργυρός
Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Εσωτ. Διανομή
Φ. Θέματα Εξετάσεων
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Παράρτημα Ι: Τεχνικές και Μέσα Εξ αποστάσεως Αξιολόγησης
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 13-1-2021 για την Ανώτατη Εκπαίδευση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, « Oι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους για τα ΑΕΙ θα πραγματοποιηθούν μόνον με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης,
σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών. Οι λοιποί όροι για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων των ΑΕΙ» (13-1-2021).
(https://www.minedu.gov.gr/rss/47515-13-01-21-anakoinoseis-gia-tin-anotati-ekpaidefsi-3)

Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1935/20-5-2020 τ. Β'), Άρθρο 7, εδάφιο 1, "Η
γραπτή ή προφορική́ εξέταση μαθήματων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δευτέρου
κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης δύναται να παρέχεται ως
εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από́ τα Α.Ε.Ι.". Το παρόν κείμενο παρουσιάζει τεχνικές και μέσα εξ
αποστάσεως αξιολόγησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός υλοποίησης των εξ αποστάσεως
εξετάσεων στην Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων, που ανταποκρίνεται στην απαίτηση του εδαφίου 2α (και
μόνο) της παραπάνω υπουργικής απόφασης:
"2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:
α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί́ ο εν λόγω τρόπος
εξέτασης".
Οι προτεινόμενες τεχνικές ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες:
1. Προφορική εξέταση
2. Κατάθεση εργασίας
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες των τεχνικών εξ
αποστάσεως αξιολόγησης και δίνονται σχετικές κατευθύνσεις.
Τέλος για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα κατά την διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εξέτασης θα
παρέχεται υποστήριξη το ηλεκτρονική ταχυδρομείο noc@aeavellas.gr και στο τηλέφωνο 2653041281
κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 καθημερινά.

Προφορική εξέταση
Γενικά
Η προφορική εξέταση μπορεί να γίνει με χρήση τηλεδιάσκεψης και μπορεί να είναι ατομική ή
ομαδική ενώ μπορεί να υπάρχει και περιορισμός χρόνου.
Αποτελεί τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρά τμήματα (όπως στην περίπτωση της
Α.Ε.Α. Βελλάς), αλλά και για την εξέταση φοιτητών με μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα
όρασης.
Απαιτείται ύπαρξη μικροφώνου και κάμερας στον υπολογιστή του εξεταζόμενου ή εναλλακτικά
ύπαρξη smartphone συμβατού με την πλατφόρμα Microsoft Teams που χρησιμοποιεί η Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων.
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Τεχνικά προβλήματα (όπως διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης, διακοπή δικτύου δεδομένων, βλάβη
υπολογιστικού συστήματος, υπερφόρτωση συστήματος εξετάσεων) αναμένεται να είναι λιγότερο
συχνά σε εκτεταμένο χρόνο απάντησης.
Τεχνολογίες και Τεχνική υποστήριξη
Προτείνεται η χρήση του εργαλείου τηλεδιάσκεψης Microsoft Teams για ατομική ή ομαδική
προφορική εξέταση. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσα από επικοινωνία με το noc@aeavellas.gr.
Για την ομαδική προφορική εξέταση μπορούν να ακολουθηθούν οι οδηγίες συμμετοχής σε εικονική
αίθουσα, όπου οι διδάσκοντες και οι φοιτητές συνδέονται στην αντίστοιχη εικονική αίθουσα (βλ.
στην ιστοσελίδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Γενικά» κεφάλαιο «Σύγχρονη εκπαίδευση από
απόσταση: Πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες» των σχετικών οδηγιών και βίντεο Οδηγίες φοιτητών
για πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες και Οδηγίες διδασκόντων για πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες).
Για την ομαδική προφορική εξέταση μπορούν να ακολουθηθούν οι οδηγίες κλήσης ένας προς ένας
όπου ο διδάσκων καλεί έναν φοιτητή για εξέταση (βλ. στην ιστοσελίδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
– Γενικά» κεφάλαιο «Βιντεοκλήση ένας προς έναν» των σχετικών οδηγιών και βίντεο Οδηγίες για
βιντεοκλήση ένας προς έναν).

Τρόποι εφαρμογής
Ομαδική προφορική εξέταση
1. Την προκαθορισμένη μέρα και ώρα τόσο ο διδάσκων όσο και οι φοιτητές ανοίγουν την
εφαρμογή Microsoft Teams συνδέονται στην αντίστοιχη εικονική αίθουσα σύμφωνα με
πρόγραμμα εξετάσεων και αναμένουν.
2. O διδάσκων καλεί ένα – ένα τους φοιτητές μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση, φροντίζοντας
κάθε χρονική στιγμή να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες (πχ ο Καθηγητής και δύο
Φοιτητές).
3. Ο διδάσκων μπορεί να έχει οπτική επαφή με τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
4. Ο διδάσκων μπορεί να δίνει επεξηγήσεις και οι φοιτητές να νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
5. Απρόσκοπτη οπτική επαφή εξεταστή-εξεταζόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Ατομική προφορική εξέταση
1. Την προκαθορισμένη μέρα και ώρα τόσο ο διδάσκων όσο και οι φοιτητές ανοίγουν την
εφαρμογή Microsoft Teams συνδέονται στην αντίστοιχη εικονική αίθουσα σύμφωνα με
πρόγραμμα εξετάσεων και αναμένουν.
2. O διδάσκων καλεί ένα – ένα τους φοιτητές μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση, φροντίζοντας
κάθε χρονική στιγμή να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συμμετέχοντες (πχ ο Καθηγητής και δύο
Φοιτητές).
3. Ο διδάσκων μπορεί να έχει οπτική επαφή με τον φοιτητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
4. Ο διδάσκων μπορεί να δίνει επεξηγήσεις και οι φοιτητές να νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
5. Απρόσκοπτη οπτική επαφή εξεταστή-εξεταζόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Προτάσεις περιορισμού λογοκλοπής/αντιγραφής και διασφάλισης ποιότητας
Προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι οι παρακάτω:
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1. Ταυτοποίηση των εξεταζόμενων με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στην
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το πρόσωπο του φοιτητή, επίδειξη της αστυνομικής ή
φοιτητικής ταυτότητας του εξεταζόμενου πριν από την έναρξη της εξέτασης με σύνδεση ένας
προς έναν για προστασία των προσωπικών δεδομένων.
3. Αποκλεισμός του φοιτητή από την εξέταση στο μάθημα σε περίπτωση μη εισόδου σε εικονική
αίθουσα ή μην απάντηση βιντεοκλήσης.
4. Συμμετοχή τουλάχιστον (α) δύο (2) εξεταστών ή/και επιτηρητών και ενός φοιτητή ή (β) δύο
φοιτητών και του εξεταστή.

Κατάθεση εργασίας
Γενικά
Αφορά την ανακοίνωση, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών. Αξιοποιείται κυρίως για την
αξιολόγηση δεξιοτήτων, παραδοτέων και ασκήσεων που σχετίζονται με το εκάστοτε μάθημα,
ενθαρρύνοντας τη χρήση βιβλιογραφίας. Μπορεί να εκπονηθεί σε εκτεταμένο χρόνο (ημέρες/μήνες),
ομαδικά ή ατομικά, ενδιάμεσα ή/και στο τέλος του εξαμήνου. Συνιστάται σε συνδυασμό με άλλες
τεχνικές, όπως προφορική εξέταση. Μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική τόσο ενδιάμεσα ή/και στο
τέλος του εξαμήνου.
Απαιτεί σύνθεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και ενθαρρύνει την παραγωγή προσωπικού
λόγου. Ενθαρρύνει τη χρήση βιβλιογραφίας, ενώ μειώνει το άγχος, καθώς δεν υπάρχει πίεση χρόνου.
Προβληματισμός υπάρχει σχετικά με το ότι είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες μακράς
διάρκειας έχουν εκπονηθεί εκπονούνται από τον/την εξεταζόμενο/η. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο
συνδυασμός με άλλο τρόπο εξέτασης (π.χ. προφορική εξέταση).
Επιπλέον, στις ομαδικές εργασίες είναι δύσκολο να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμετοχής του κάθε
φοιτητή στην τελική εργασία.

Τεχνολογίες και Τεχνική υποστήριξη
Ο καθηγητής ανακοινώνει την εργασία με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
1. Ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο της Α.Ε.Α. Βελλάς.
2. Ανάρτηση εργασίας στην ιστοσελίδα «Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση / Εκπαιδευτικό Υλικό».
3. Απευθείας αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα της εργασίας στους φοιτητές.
Υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσα από επικοινωνία με το noc@aeavellas.gr

Τρόποι εφαρμογής
Ο καθηγητής ανακοινώνει την εργασία με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
1. Ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο της Α.Ε.Α. Βελλάς.
2. Ανάρτηση εργασίας στην ιστοσελίδα «Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση / Εκπαιδευτικό Υλικό».
3. Απευθείας αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα της εργασίας στους φοιτητές.
Ο φοιτητής υποβάλουν τις εργασίες τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 1144 Τ. Κ. 450 01 Ι.ΜΟΝΗ-ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΛ.: 26530 41281 & 26530 41236, FAX: 26530 42160, e -mail: contact@aeavellas.gr, website: www.aeavellas.gr

ΑΔΑ: 6Ω4Θ46Ψ8ΝΧ-ΦΧΦ

Προτάσεις περιορισμού λογοκλοπής/αντιγραφής
•
•

Προτείνεται να διαφοροποιούνται τα θέματα των εργασιών προς ανάθεση.
Προτείνεται να υπάρχει κατάλογος θεμάτων εργασιών από τον οποίο θα επιλέξουν οι φοιτητές
το θέμα που θα αναπτύξουν.
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Παράρτημα ΙΙ: Πρωτόκολλο Εξ αποστάσεως Εξετάσεων
Εισαγωγή
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται κωδικοποιημένες οι απαραίτητες ενέργειες από
πλευρά των φοιτητών, των διδασκόντων, της Γραμματείας και του Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.

Ενέργειες για τους Διδάσκοντες
Οι διδάσκοντες καλούνται να:
1. Ενημερώσουν την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων για τον τρόπο εξέτασης
(προφορική εξέταση ομαδική ή ατομική ή/και εργασία) κάθε μαθήματος το οποίο διδάσκουν.
2. Διενεργήσουν τις εξετάσεις με τον τρόπο που ανακοινώθηκε στους φοιτητές.
3. Καταγράψουν τυχόν προβλήματα και σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο να τα
αποστείλουν στη Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.

Ενέργειες για τους Φοιτητές
Οι φοιτητές καλούνται:
1. Να λάβουν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται στη
απόφαση αυτή.
2. Να λάβουν γνώση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη
συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους: σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσα για συμμετοχή σε
τηλεδιάσκεψη με το Microsoft Teams (υπολογιστικό σύστημα με κάμερα, μικρόφωνο και
εγκατεστημένο το Microsoft Teams ή smartphone με εγκατεστημένο το Microsoft Teams),
ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών για συμμετοχή στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
Microsoft Teams.
3. Να καταθέσουν δήλωση στην Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων πριν από τη
συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση και να δηλώνουν ότι:
I.
Έλαβαν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν:
• Με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους.
• Με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις.
• Δεχόμενοι πως οι εργασίες που παραδίδουν αποτελούν προϊόν του δικού τους,
αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, αναφέροντας με σαφήνεια οποιαδήποτε
βοήθεια έλαβαν από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που
χρησιμοποίησαν στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού τους
• Αποδεχόμενοι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
4. Να συμμετέχουν στις εξετάσεις σύμφωνα με τους κανόνες / πληροφορίες που παρέχονται.
Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εξέταση οι φοιτητές καλούνται
να καταθέσουν στη Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως
αξιολόγηση, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο
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τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό
60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

Ενέργειες για την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων
Η γραμματεία καλείται να:
1. Να συγκεντρώσει από τους διδάσκοντες τον τρόπο εξέτασης (προφορική εξέταση ομαδική ή
ατομική ή/και εργασία) κάθε μαθήματος το οποίο διδάσκουν.
2. Να συγκεντρώσει τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών για συμμετοχή στην εξ’
αποστάσεων εξέταση.
3. Να ενημερώσει τους φοιτητές με σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο της Α.Ε.Α. Βελλάς
Ιωαννίνων για τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος.
4. Εκπόνηση προγράμματος εξετάσεων από την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.
5. Πραγματοποίηση προσομοίωσης προφορικής εξέτασης.

Ενέργειες για το Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων
Να αναφέρονται ξεκάθαρα σε κανονισμό της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων για τις εξετάσεις τα
παρακάτω σχετικά με την αντιγραφή/λογοκλοπή:
1. Η χρήση αποσπασμάτων, σχεδίων, πινάκων, λύσεων ή ιδεών από άλλες πηγές χωρίς πλήρη
αναφορά σε αυτές συνιστά λογοκλοπή και αποτελεί σοβαρό εκπαιδευτικό ατόπημα.
2. Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη και αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα του φοιτητή.
3. Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται υπόνοια λογοκλοπής, το αρμόδιο όργανο του της Α.Ε.Α.
Βελλάς Ιωαννίνων δύναται να επιβάλει ποινή που μπορεί να σχετίζεται με τη βαθμολογία ή
την απαίτηση επανυποβολής της εργασίας ή την επανεξέταση με τρόπο που θα οριστεί από
τον υπεύθυνο του μαθήματος.
Το Α.Σ. της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους υπευθύνους των μαθημάτων θα
αξιολογήσουν:
1. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως
αξιολόγηση.
2. Τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και
γνωστοποιήθηκαν από τους υπευθύνους των μαθημάτων.
Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση θα ληφθούν αποφάσεις για την εξέταση των φοιτητών που
εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις με τρόπους που ορίζονται στη με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020
ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και στη με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

Πολιτική αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
Τα ενδεχόμενα προβλήματα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
i. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στον εξεταστή (κατά την προφορική εξέταση)
ii. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν μεμονωμένα στον εξεταζόμενο
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iii. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στην πλατφόρμα εξέτασης.
Στις περιπτώσεις (i) και (iii) προτείνεται (ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και κατά την
κρίση του υπεύθυνου του μαθήματος) να ακυρωθούν οι εξετάσεις και να ανακοινωθεί νέα ημέρα και
ώρα εξέτασης μετά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, ή να γίνει συμπληρωματική εξέταση
των φοιτητών που επηρέασε το τεχνικό πρόβλημα.
Στην περίπτωση (ii) προτείνεται στον φοιτητή να στείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω e-mail
συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση και κατά την κρίση του υπεύθυνου του μαθήματος να γίνει
επανεξέταση ή συμπληρωματική εξέταση του φοιτητή.
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