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1. Η διαδικασία της διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων αποτελεί λύση έκτακτης 
ανάγκης που επιβάλλεται από τις συνθήκες και συνιστά εξαιρετική διαδικασία. 
Υλοποιείται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και  Κοινωνικών Σπουδών για λόγους 
προστασίας της δημόσιας  υγείας σύμφωνα με τις  σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (10.06.2020). Η 
δυνατότητα υποκατάστασης των εξετάσεων με φυσική παρουσία με εξετάσεις εξ 
αποστάσεως ισχύει μόνο για την εξεταστική του  Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021. 

 

2. Για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη ότι οι επιλεγμένες από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εξέτασης 
διασφαλίζουν την αμεροληψία  και το αδιάβλητο των εξετάσεων, καθώς και την 
ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

 

3. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις ορίζονται διαζευκτικά ως :  α) γραπτή εργασία με 
ασκήσεις ή συγγραφή δοκιμίου β) προφορική εξέταση γ) γραπτή εξέταση και δ) 
συνδυασμός των παραπάνω. 

 

4. Ο/H διδάσκων/ουσα του κάθε μαθήματος επιλέγει κατά την ακαδημαϊκή κρίση 
του/της τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/τριών ο οποίος προγραμματίζεται και 
πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των 
φοιτητών/τριών. Σε ειδικές περιπτώσεις (φοιτητές/-τριες με δυσλεξία κλπ.) ο/η 
διδάσκων/ουσα καθορίζει ανάλογα με την κάθε περίπτωση τον  τρόπο  εξέτασης 
(π.χ. προφορική εξέταση σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων). 

 

5. Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διενέργειας της εξ 
αποστάσεως εξέτασης ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει κατά τη διαδικασία να 
διασφαλίζει ενδεικτικά τα εξής : 
α) ότι θα εξεταστεί, σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που επέλεξε, το σύνολο των 
φοιτητών/τριών που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν 
στο μάθημά του/της και προσήλθαν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
ώρα, 
β) τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του/της εξεταζόμενου/ης και την εξακρίβωση των 
προσωπικών του στοιχείων με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο, 
γ) τη συμμόρφωση του/της εξεταζόμενου/ης κατά τη διαδικασία με τις απαιτήσεις 
της εξέτασης, 
δ) την επίβλεψη και επιτήρηση της εξέτασης κατά τη διενέργειά της, εφόσον ο 
ίδιος/η ίδια το κρίνει απαραίτητο, 
ε) τη χρήση από τον ίδιο της επιλεγμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως 
εξέτασης με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των εξεταζομένων, 



στ) την έγκαιρη και ακριβή παροχή στοιχείων στους εξεταζόμενους σχετικά με τη 
διαδικασία της εξέτασης. 

 

6. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας 
προσδιορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για την επιλογή του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών/τριών, 
καθώς επίσης για τη βαθμολογία και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

 

7. Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή με ηλεκτρονικά μέσα, αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε 
κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλης της εξέτασης ενός μαθήματος ή και μόνο των 
θεμάτων της. Η συμμετοχή ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας στην εξέταση ενός 
μαθήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του  παραπάνω όρου,  η 
παραβίαση του οποίου μπορεί να συνεπάγεται κυρώσεις με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

8. Η επιλογή των κατάλληλων και έγκυρων σύμφωνα με τα παραπάνω ηλεκτρονικών 
πλατφορμών εξ αποστάσεως εξέτασης και η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας της 
εξ αποστάσεως εξέτασης διασφαλίζεται από τις δομές και τις υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου για την αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της οποίας ουδεμία 
ευθύνη έχει ο/η διδάσκων/ουσα. Σε περίπτωση δε κατά την οποία για  τεχνικούς 
λόγους δεν καταστεί δυνατή η εξ αποστάσεως εξέταση, με απόφασή του/της ο/η 
διδάσκων/ουσα μπορεί να ορίσει την επανάληψή της. 

 

9. Για την έγκαιρη οργάνωση και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της 
διαδικασίας της εξ αποστάσεως εξέτασης, οι εξεταζόμενοι/ες υποβάλλουν δήλωση 
συμμετοχής είτε μέσω του UoC-Elearn (https://learn.uoc.gr) ή μέσω του ΔΗΛΟΣ365 
(https://teams.microsoft.com/) στην αντίστοιχη σελίδα του κάθε μαθήματος 
χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό τους λογαριασμό, σε τακτή και 
αποκλειστική προθεσμία. 

 

10. Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση δεν  υποκαθιστά τη  δήλωση μαθημάτων 
στην οποία έχουν προβεί οι φοιτητές/τριες στην αρχή του εαρινού εξαμήνου. Αυτό 
σημαίνει ότι αν οι φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει κάποιο μάθημα στην αρχή του 
εξαμήνου, δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε αυτό και αν εκ παραδρομής 
εξεταστούν, δεν θα βαθμολογηθούν. 
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