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Θέμα: «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περιόδου 
Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».                                 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 195).

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α΄ 42) και ιδίως 
των περ. στ και Ζ της παρ.2 και της παρ. 4 αυτού», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4682/2020(Α’ 76).

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α’ 76).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄104).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 
31).
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3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄33).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-07-2021 κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3276).

7. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/503/92749/Β1/28-07-2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο μόνο

Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021. 

1. Η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου 
Τμήματος/Σχολής. Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε 
πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης 
διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε  βεβαίωσης διενέργειας rapid 
test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR,  από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και 
όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των 
προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό. 

2. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και 
δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, παρέχεται 
ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής 
εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και
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 β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 3. 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 α΄ και β΄ κύκλου, 

 β) 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, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας 
προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α 137),

 γ) οι 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) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων 
αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης 
του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα 
σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας 
υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

 4. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης 
παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική 
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη 
της.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εσωτερική Διανομή: 
1)  Γραφείο κ. Υφυπουργού
2)  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
 Ανώτατης Εκπαίδευσης
3) Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών
                  
                                                                                                                

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ


