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Στο Μαρούσι σήμερα, 14-10-2020 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. 

ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγματοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου 

Χατζαράκη, Συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  
 

1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος. 
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος  

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος. 

4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 

μέλος. 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος. 

6. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, ως μέλος. 

7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

ως μέλος 
 

Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που 
ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 
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Θέμα 2.7: Κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των προγραμμάτων 
ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 

Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 
2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/13 τ.Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/13 τ.Α’) «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».  
4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020) 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-8-2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» 

6. Τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επιδημία COVID-19 
7. Την με αρ. 115744/Ζ1 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 

3707/4.9.2020) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

8. Την με αρ. 327/24-9-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων ως προς την 

εφαρμογή της ως άνω (σχετ. 7) ΚΥΑ.  
9. Το γεγονός ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και 

του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα 

10.Τον Κανονισμό λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 22/31-5-2019 

πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 2551 Β΄/27-6-2019). 
11.Την με αριθμ. 9/4.11.2015 (θ 2.14) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Επικαιροποίηση Κανονισμού σπουδών ΠΕΣΥΠ», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
12.Την με αρ. 27/06-7-2020 (3.1) πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ «Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021». 

13.Την με αρ. 27/06-7-2020 (3.3) πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ «Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό  έτος  2020-2021». 

14.Την με αρ. 10416_2020/7-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

15.Την με αρ.10417_2020/7-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό  

έτος  2020-2021. 
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16.Την με αρ. 37/2-10-2020 (θέμα 1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με την 
οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η εκπαιδευτική διαδικασία για τα 

Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ,  κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-
2021. 

17.Την με αρ. 38/7-10-2020 (θέμα ΕΗΔ) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Μετάθεση έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και 
ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2020-2021». 

 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 

 
1) Α. Λειτουργία προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ για το χειμερινό εξάμηνο 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Έναρξη μαθημάτων και Πρόγραμμα σπουδών  

Τα μαθήματα του ΕΠΠΑΙΚ διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:00-21:00), 

τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δεκατρείς 

εβδομάδες το χειμερινό εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής 

περιόδου και δεκατρείς εβδομάδες το εαρινό εξάμηνο, 

συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου.  

Για λόγους ασφάλειας έναντι της επιδημίας COVID-19, το Χειμερινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 όλα τα θεωρητικά μαθήματα θα 

διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Για τον λόγο αυτό οι σπουδαστές 

του ΕΠΠΑΙΚ θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους σχετικό εξοπλισμό. Τα 

εργαστηριακά μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (εργαστήριο) και 

Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Για τη 

φυσική παρουσία σπουδαστών θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες έναντι του 

κορωνοϊού SARS-COV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες 

ασφαλείας προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε 

περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης. 

1. Φοίτηση – Παρακολούθηση – Διαγραφή 

i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να τους απονεμηθεί το 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι σπουδαστές του 
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Προγράμματος αξιολογούνται σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα 

Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) και πτυχιακή εργασία. 

ii. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) έχει ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟ

Σ 

ΦΕ ΠΜ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
(x 11 διδ. 

εβδ.) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Υ 8 5 2Θ 22 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-

ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Υ 8 5 1Θ+1Ε 22 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Υ 7 4 2Θ 22 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υ 7 4 2Θ 22 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Υ 6 4  14 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 
ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

Υ  14 

ΣΥΝΟΛΟ  50 30 11Θ+1

Ε 

160 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ 7 4 2Θ 22 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Υ 7 4 2Θ 22 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Υ 7 4 2Θ 22 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Υ 7 4 2Θ 22 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Υ 8 5 1Θ+1Ε 22 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Υ 6 5  19 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 
ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

Υ  12 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 8 5  

ΣΥΝΟΛΟ  50 30 9Θ+1Ε 141 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 301 

 

 

Υ = Υποχρεωτικό μάθημα, ΦΕ = Φόρτος εργασίας, ΠΜ = Πιστωτικές 

Μονάδες, Θ = Θεωρητικό Μάθημα, Ε = Εργαστήριο 
 

iii. Η φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. (παρακολούθηση των δια ζώσης ή/και εξ 

αποστάσεως μαθημάτων, εργαστηρίων και Πρακτικών Ασκήσεων 

Διδασκαλίας) είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα 

«επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο 

σπουδαστής παρακολούθησε τουλάχιστον το ακέραιο μέρος των ¾  των 

ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η 

φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. 

iv. Σπουδαστής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα δε δικαιούται να 

συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

v. Οι απουσίες των σπουδαστών υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης 

των μαθημάτων ή, το αργότερο, από την ημερομηνία εγγραφής τους σε 

περίπτωση που αυτή έπεται. 

vi. Με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από εισήγηση του Επιστημονικού 

Υπευθύνου του Προγράμματος, στην εξαιρετική περίπτωση ασθενείας 

σπουδαστή δύναται να θεωρηθούν ως δικαιολογημένες απουσίες έως δύο 

(2) διδακτικών ωρών, επιπλέον των προβλεπόμενων ωρών απουσίας της 

περίπτωσης (iii) της παρούσας παραγράφου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται 

η υποβολή εκ μέρους του σπουδαστή αιτήματος, συνοδευόμενου από τα 

σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 

vii. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 

παρουσιολογίου των σπουδαστών και οφείλει να ενημερώνει τους 

σπουδαστές ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον αριθμό των απουσιών 

τους. Η συμμετοχή των σπουδαστών στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα 

γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class (ασύγχρονη ΕξΑΕ) και Microsoft 
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Teams (σύγχρονη ΕξΑΕ με κάμερα και μικρόφωνο) αφού έχουν αποκτήσει 

ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), η οποία θα τους αποσταλεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν και την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής στην κλήρωση και οι σπουδαστές/τριες υποχρεούνται να έχουν 

εγγραφεί σε κάθε μάθημα στην πλατφόρμα e-class. Στο e-class με ευθύνη 

του διδάσκοντος θα γίνεται η ανάρτηση του link μέσω του οποίου θα 

συνδέονται οι σπουδαστές και ο διδάσκων σε κάθε μάθημα. Η 

ταυτοπροσωπία - παρουσίες θα σημειώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα 

σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθεί τις 

οδηγίες της εισήγησης προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, 

του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στην 

περίπτωση τεχνικού προβλήματος που θα διαπιστώνεται από το προσωπικό 

για τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ 

το μάθημα θα αναπληρώνεται σε άλλη ημερομηνία που θα ορίσει ο/η 

διδάσκοντας/ουσα. Το προσωπικό για τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη 

δικτυακών εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά την διάρκεια πραγματοποίησης εξ 

αποστάσεως μαθημάτων του ΕΠΠΑΙΚ θα παρέχει βοήθεια για τεχνικά θέματα 

(helpdesk). Προκειμένου οι σπουδάστριες/σπουδαστές να συμμετάσχουν 

στα εξ αποστάσεως μαθήματα, θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet με τα οποία να 

μπορεί να συνδεθεί στον σύνδεσμο (link) που θα αποστείλει ο 

διδάσκων. 

 Λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android 

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα 

όποτε χρειάζεται κατά την διάρκεια του μαθήματος. 

 Την αστυνομική του ταυτότητα (ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος 

οδήγησης) για την ταυτοποίηση της/του σπουδάστριας/σπουδαστή. Ο 

έλεγχος ταυτοπροσωπίας του σπουδαστή/σπουδάστριας θα γίνεται 

στην αρχή με χρήση κάμερας και επίδειξη της αστυνομικής του 

ταυτότητας, από την πλευρά της φωτογραφίας (ή του διαβατηρίου ή 

του διπλώματος οδήγησης) και του προσώπου του. 

viii. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες οφείλουν να δηλώνουν στη 

Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης και σε κατάλληλο προς τούτο έντυπο, τα 
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ονόματα των σπουδαστών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές 

γραπτές εξετάσεις λόγω ανεπαρκούς φοίτησης αναφέροντας τις ημέρες και 

ώρες των απουσιών τους. 

ix. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης οφείλει να ανακοινώνει στον 

σπουδαστή πριν από την ημερομηνία έναρξης των τελικών γραπτών 

εξετάσεων, αν αποκλείεται από την εξέταση μαθήματος λόγω ανεπαρκούς 

φοίτησης. 

x. Σπουδαστής που παρακολούθησε ανεπαρκώς ένα ή περισσότερα 

μαθήματα υποχρεούται να το/τα παρακολουθήσει εκ νέου το αντίστοιχο 

εξάμηνο του επόμενου έτους και να ολοκληρώσει την φοίτησή του εντός των 

χρονικών ορίων που διαγράφονται με τα οριζόμενα στην περίπτωση xi του 

παρόντος άρθρου. 

xi. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους 

εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το 

Πρόγραμμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής εκδίδεται από τη ΔΕ 

της ΑΣΠΑΙΤΕ και γνωστοποιείται στον σπουδαστή. 

xii. Σε περίπτωση διαγραφής σπουδαστή από το Πρόγραμμα, ο τελευταίος 

δεν δικαιούται την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων διδάκτρων. 

xiii. Στην περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από το Πρόγραμμα και στη 

συνέχεια μέσω της διαδικασίας επιλογής εισαχθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα 

εντός τριετίας από την ημερομηνία διαγραφής του, έχει το δικαίωμα να 

αιτηθεί την κατοχύρωση μαθημάτων στα οποία έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς 

ή υποχρεώσεων τις οποίες έχει ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα έχουν εν τω μεταξύ διαφοροποιηθεί. Η 

κατοχύρωση των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος μετά 

από αίτηση του σπουδαστή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εκ νέου 

καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων. 

2. Διάρκεια Προγράμματος 

i. Η χρονική διάρκεια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 

και την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 
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ii. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατόπιν εισήγησης του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, στην οποία προβλέπεται το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στη 

Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 

iii. Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο 

κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) 

αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: δεκατρείς εβδομάδες το χειμερινό εξάμηνο 

συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου και δεκατρείς 

εβδομάδες το εαρινό εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής 

περιόδου. Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 

διενεργείται συμπληρωματική εξεταστική περίοδος διάρκειας μίας 

εβδομάδας. Τις δύο εβδομάδες εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 

εξαμήνου και τις δύο εβδομάδες του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται 

οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου. Με το τέλος του εαρινού εξαμήνου 

προβλέπεται μια επιπλέον εβδομάδα εξεταστικής περιόδου, κατά την οποία 

πραγματοποιούνται συμπληρωματικές εξετάσεις για όσους δεν μπόρεσαν 

εξαιτίας δικαιολογημένης αδυναμίας τους να λάβουν μέρος στις εξεταστικές 

περιόδους του Α’ ή/ και του Β’ εξαμήνου έχουν όμως επαρκής φοίτηση στα 

αντίστοιχα μαθήματα. Το δικαιολογημένο ή μη κρίνεται από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. 

v. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης κάθε εξαμήνου καθορίζεται κατ’ έτος 

στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

vi. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η 

υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) για τις οποίες 

απαιτείται, για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος), 

και πρωινή ή απογευματινή δια ζώσης παρουσία των σπουδαστών/στριών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος (εκτός των ωρών θεωρητικών ή 

εργαστηριακών μαθημάτων). Η παρακολούθηση των μαθημάτων (δια ζώσης 

και εξ αποστάσεως) και των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας είναι 

υποχρεωτική. 

3. Μαθήματα – Πρόγραμμα 

i. Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε 

διδακτικού εξαμήνου συντάσσεται και ανακοινώνεται, με ευθύνη του 
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Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον 

εκάστοτε Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης, το εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει: α) το πρόγραμμα 

μαθημάτων, β) τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε μαθήματος, και γ) τον 

ακριβή χρόνο και τόπο πραγματοποίησης κάθε μαθήματος ή εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (μεταξύ 

16.00 και 21.00), κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 

ii. Η κατανομή των σπουδαστών ανά τμήματα γίνεται με διαδικασία που 

ορίζει ο Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης. 

iii. Μόνο στην περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλίας ο αριθμός σπουδαστών 

ανά τμήμα δύναται να είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50) 

iv. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά ομάδα για τις Π.Α.Δ. ορίζεται στους πέντε 

(5). Κατ’ εξαίρεση, ο αριθμός σπουδαστών ανά ομάδα για τις Π.Α.Δ. μπορεί 

να είναι μεγαλύτερος από τον ως άνω οριζόμενο, μετά από σχετική απόφαση 

του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον 

Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ της εκάστοτε πόλης. Σε κάθε περίπτωση, 

ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8). 

v. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά τμήμα για τα εργαστηριακά μαθήματα δε 

μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). 

vi. Σπουδαστής δε δύναται σε καμία περίπτωση να λάβει απαλλαγή από την 

υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθήματος ή Π.Α.Δ. (εσωτερική 

ή/και εξωτερική) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή επαγγέλματος. 

4. Μεθοδολογία διδασκαλίας 

i. Οι διδάσκοντες καθηγητές υποχρεούνται κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διδασκαλιών τους να λάβουν υπ’ όψιν τους το περίγραμμα 

του γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο έχουν επιλεγεί να διδάξουν, και 

να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

ii. Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 

μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλλουν στην 

ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία, 

προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και 

συντελούν στην αυθεντική μάθηση. 
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iii. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών 

μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

iv. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, για κάθε μάθημα του ΕΠΠΑΙΚ, ορίζεται Συντονιστής Μαθήματος ο 

οποίος υποχρεούται να διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή του 

περιγράμματος του μαθήματος και την ομοιογενή αξιολόγηση των 

σπουδαστών του μαθήματος που συντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται 

το πρόγραμμα. Η εξέταση και η αξιολόγηση των σπουδαστών για τα 

μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο της 

υποπερίπτωσης (β), εδάφιο (vii), παράγραφος 10 του άρθρου 5, η εξέταση 

και η αξιολόγηση των σπουδαστών πραγματοποιείται με επιμέλεια του 

Συντονιστή του μαθήματος. 

v. Όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και θα 

πρέπει οι σπουδαστές να διαθέτουν δικό τους σχετικό εξοπλισμό προς τούτο, 

με εξαίρεση για το α΄ εξάμηνο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία –

Πολυμέσα (εργαστήριο) και τις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας τα οποία θα 

πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Για τη φυσική παρουσία σπουδαστών θα 

πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες και τα σχετικά μέτρα προστασίας και κανόνες 

ασφαλείας προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε 

περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις 

εκάστοτε σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

vi. Στην περίπτωση γενικού τεχνικού προβλήματος που θα διαπιστώνεται 

από το προσωπικό για τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη δικτυακών 

εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ το μάθημα θα προγραμματίζεται σε άλλη 

ημερομηνία. 

vii. Αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση 

του Επιστημονικού Υπευθύνου με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

viii. Οι εξετάσεις, θα πραγματοποιούνται με δια ζώσης γραπτή εξέταση ή σε 

περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης βάσει των 

σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

5. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
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i. Μετά από εισήγηση του Συντονιστή πόλης ΑΣΠΑΙΤΕ και απόφαση του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, μπορεί να οργανώνονται 

ή/και να παρακολουθούνται, εντός ή/και εκτός της Σχολής, μορφωτικές 

εκδηλώσεις, ημερίδες ή διαλέξεις από τους καθηγητές της Σχολής ή άλλους 

επιστήμονες που προσκαλούνται ειδικά. 

ii. Η παρακολούθηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, που γίνονται μέσα στο 

κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων, είναι υποχρεωτική για τους 

σπουδαστές. Έτσι, όσοι σπουδαστές απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις αυτές 

χρεώνονται με απουσίες στα μαθήματα που ήταν προγραμματισμένο να 

διενεργηθούν κατά τις ώρες που τελικώς πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε 

εκδήλωση. 

6. Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό 

Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τη διδακτική διαδικασία καταρτίζεται 

και προτείνεται στους σπουδαστές του Προγράμματος από τους διδάσκοντες 

καθηγητές. Επίσης, οι διδάσκοντες μπορούν να προτείνουν προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος, ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά 

συγγράμματα της δράσης «Κάλλιπος», δικά τους ή άλλων συγγραφέων,  

προκειμένου να αξιοποιηθούν στα μαθήματα που διδάσκουν. Οι διδάσκοντες 

δεν μπορούν να προτείνουν έντυπα άλλων φορέων, τα οποία είναι και 

ασύμβατα με την δομή των μαθημάτων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

7. Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) 

i. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται, στο πλαίσιο του Προγράμματος, να λάβει 

μέρος σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπει το Σύστημα των Π.Α.Δ.  

ii. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στις Π.Α.Δ. περιγράφονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ (ΦΕΚ 

Β΄2551/2019). 

iii. Η συμμετοχή και επιτυχής αξιολόγηση στις Π.Α.Δ. του Α’ εξαμήνου 

αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σπουδαστή στις Π.Α.Δ. του Β’ 

εξαμήνου. Η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων «Διδακτική 

Μεθοδολογία» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» αποτελούν προαπαιτούμενα 

για τη συμμετοχή στις Π.Α.Δ. του Α’ εξαμήνου. 

8. Πτυχιακή εργασία 
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i. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας παρέχει στους σπουδαστές την 

ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

πεδίο, των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

Πρόγραμμα. Είναι δε καίριας σημασίας για την εμπέδωση των γνώσεων που 

απέκτησαν και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική για την 

απόκτηση του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας. 

ii. Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας παρέχει στο σπουδαστή τη 

δυνατότητα να διερευνήσει εις βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και να το 

αναπτύξει εφαρμόζοντας ορθολογική, συστηματική και επιστημονική 

προσέγγιση. Ο σπουδαστής θα πρέπει να επιλέξει ένα γνωστικό πεδίο και να 

αναπτύξει έναν προβληματισμό, ως θέμα της πτυχιακής του εργασίας, 

επιχειρηματολογώντας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να διατυπώσει τα 

ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας του με σαφήνεια και 

πληρότητα. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσει και να συλλέξει τις απαραίτητες 

πληροφορίες και δεδομένα, να μεθοδεύσει την προσπάθειά του, επιλέγοντας 

κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για τη μελέτη του θέματος, να 

οριοθετήσει το κατάλληλο δείγμα και τέλος να καταλήξει, μέσα από τη 

μελέτη, σε χρήσιμα καινοτόμα συμπεράσματα και σε εποικοδομητικές 

προτάσεις για τα θέματα που μελέτησε. 

iii. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνει την ευκαιρία στον σπουδαστή 

να αναπτύξει τις δημιουργικές του ικανότητες μέσω της εμβάθυνσης στη 

συσσωρευμένη γνώση, που υπάρχει στο θέμα που μελέτησε, να συγκρίνει 

και να αντιπαραβάλλει θέσεις, απόψεις και ιδέες γύρω από το θέμα αυτό, και 

να αναπτύξει με τεκμηριωμένο τρόπο τη δική του θέση επί του θέματος. 

Επιπροσθέτως, η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας συνιστά μέσο 

αξιολόγησης των σπουδαστών. Έτσι, ο διδάσκων καθηγητής έχει την 

ευκαιρία να κρίνει κατά πόσο ο εκάστοτε σπουδαστής έχει εμβαθύνει στο 

θέμα του και ταυτόχρονα να αξιολογήσει την αναλυτική και συνθετική 

ικανότητά του καθώς και τη γλωσσική του επάρκεια. 

iv. Η πτυχιακή εργασία δεν είναι μια συλλογή βιβλιογραφικών αναφορών, 

αποσπασματικών αντιγραφών άλλων εργασιών, εγκυκλοπαιδικών ερευνών 

ή λογοτεχνικών αφηγήσεων, αλλά μια έγκυρη κριτική επεξεργασία ενός 
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θέματος, με χρήση επιστημονικού λόγου και ερευνητικής σκέψης, η οποία 

αναδεικνύει τις αποκτημένες ικανότητες επεξεργασίας της θεωρητικής 

γνώσης και ορθής χρήσης ερευνητικών μεθοδολογικών παραδειγμάτων. 

v. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής μαθαίνει 

ιδίως: να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την 

εξέλιξη εργασιών, να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά πηγές 

πληροφοριών, να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις 

τεχνικές που έχει διδαχθεί, να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του, και 

να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορες τεχνικές. 

vi. Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και 

επιπλέον μαθαίνει να λειτουργεί και να εργάζεται μεθοδικά, προκειμένου να 

ολοκληρώσει την εκπόνησή της. Στην περίπτωση που δύο σπουδαστές 

συνεργάζονται για την εκπόνηση της ίδιας πτυχιακής εργασίας, η τελευταία 

δύναται, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση του 

πνεύματος συνεργασίας, καθώς απαιτεί από τους σπουδαστές να λύσουν τα 

διάφορα προβλήματα καταμερισμού εργασίας. 

vii. Καλές πτυχιακές εργασίες θεωρούνται εκείνες που έχουν τη δυναμική να 

δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά ή να ανακοινωθούν σε συνέδρια 

του αντίστοιχου επιστημονικού χώρου. 

viii. Κάθε σπουδαστής, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή 

της επιλογής του, υποβάλλει, κατά τις εργάσιμες ημέρες της δεύτερης 

διδακτικής εβδομάδας του Β΄ εξαμήνου του διδακτικού έτους, το θέμα της 

πτυχιακής του εργασίας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο («Δελτίο 

Ανάθεσης και Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας»), υπογεγραμμένο από τον 

επιβλέποντα καθηγητή, στην αρμόδια Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

ix. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε ένα (1) 

εξάμηνο. 

x. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης καταρτίζει κατάλογο με τα 

ονοματεπώνυμα των σπουδαστών, τις ημερομηνίες ανάληψης και τα θέματα 

των πτυχιακών εργασιών, και τους επιβλέποντες καθηγητές, ο οποίος 

κοινοποιείται σε διδάσκοντες καθηγητές, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στον Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης. 
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xi. Το αντικείμενο μελέτης της πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι 

βιβλιογραφική ή/και εμπειρική έρευνα. 

xii. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 2 

σπουδαστές). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη ομαδικής εργασίας 

είναι να προδιαγραφούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτήν 

και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας. 

xiii. Κάθε σπουδαστής πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με τον επιβλέποντα 

καθηγητή του. Κατά τη διάρκεια των αρχικών συναντήσεων ή/και 

επικοινωνίας τους καταρτίζεται ένα γενικό σχέδιο εξέλιξης της πτυχιακής 

εργασίας. Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του επιβλέποντα 

καθηγητή για την πορεία του έργου, στην επίλυση προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν στην πορεία της εργασίας και στην παροχή καθοδήγησης 

για τα επόμενα βήματα. 

xiv. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον 

σπουδαστή την τήρηση ημερολογίου συναντήσεων για την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας ή ακόμα και την παράδοση συνοπτικών εκθέσεων 

προόδου του έργου σε συγκεκριμένες προθεσμίες,  ώστε να γίνεται εύκολα 

εμφανής η πρόοδος της εργασίας και η ανταπόκριση του σπουδαστή στις 

αυξημένες απαιτήσεις της εκπόνησής της. 

xv. Κάθε διδάσκων καθηγητής, ο οποίος παραδίδει μαθήματα σε ένα ή και 

στα δύο εξάμηνα, υποχρεούται να αναλάβει την επίβλεψη πτυχιακών 

εργασιών. 

xvi. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να καταθέσει το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών (συμπληρώνοντας το τρίτο μέρος του 

εντύπου «Δελτίο Ανάθεσης και Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας») που έχει 

αναλάβει να επιβλέψει μέχρι το τέλος της εβδομάδας της εξεταστικής 

περιόδου του Β’ εξαμήνου. 

xvii. Ο επιβλέπων καθηγητής μεριμνά ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 

λογοκλοπής από τους σπουδαστές. Οι σπουδαστές υπογράφουν σχετική 

δήλωση. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της σύμπτωσης 

κειμένων μέσω κατάλληλου εργαλείου που θα τους παρέχει το Πρόγραμμα. 

xviii. Η ευθύνη της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας βαρύνει τον 

σπουδαστή. Πτυχιακή εργασία που δεν έχει λάβει την έγκριση του 
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επιβλέποντα καθηγητή δεν μπορεί να υποβληθεί ως περατωθείσα. Στην 

περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει τροποποιητικές βελτιώσεις, 

ο σπουδαστής οφείλει να τις λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της τελικής 

μορφής της πτυχιακής εργασίας. 

xix. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση 

του επιβλέποντα καθηγητή, η εργασία υποβάλλεται στη Γραμματεία 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται, (εφόσον ο/η 

σπουδαστής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων, 

θεωρητικών και εργαστηριακών, του Α’ εξαμήνου και έχει παρακολουθήσει 

επαρκώς το σύνολο των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου) έως την ημέρα 

έναρξης της εξεταστικής περιόδου του Β’ εξαμήνου, σε ένα (1) ηλεκτρονικό 

(CD – rom) αντίτυπο (σε μορφή pdf και σε ένα ενιαίο αρχείο). 

xx. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση δέκα χιλιάδων (10.000) 

λέξεων (±10%) όταν την εκπονεί ένας σπουδαστής και δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) λέξεων (±10%) όταν την εκπονούν από κοινού δύο (2) 

σπουδαστές. 

xxi. Οι προδιαγραφές συγγραφής των πτυχιακών εργασιών περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του Κανονισμού. 

xxii. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα (150) ώρες 

απασχόλησης και πέντε (5) πιστωτικές μονάδες. 

9. Αξιολόγηση των σπουδαστών 

i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να τους απονεμηθεί το 

προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι 

σπουδαστές αξιολογούνται: α) στο κάθε μάθημα (θεωρητικό και 

εργαστηριακό) του Προγράμματος Σπουδών, β) στις Π.Α.Δ., και γ) στην 

πτυχιακή τους εργασία. 

ii. Ο τελικός βαθμός Β του πιστοποιητικού προκύπτει από τον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: Β = Χ * 0,8 + Ψ * 0,2 όπου Χ και Ψ συμβολίζουν τον 

βαθμό όλων των μαθημάτων και τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, 

αντίστοιχα, υπολογισμένων στην κλίμακα 0-10 και στρογγυλοποίηση ενός 

δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός Χ προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών 

όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρουμένου με τον αριθμό των 
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μαθημάτων υπολογισμένου στην ανωτέρου κλίμακα. Ο βαθμός Ψ συμπίπτει 

με το βαθμό της πτυχιακής εργασίας υπολογισμένου στην ανωτέρω κλίμακα. 

iii. Προϋπόθεση χορήγησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας στο σπουδαστή, είναι ο τελευταίος να έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και να έχει 

επιτύχει σε όλα τα μαθήματα βαθμό τουλάχιστον πέντε (5.0). Ο σπουδαστής 

φοιτά στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του ανεξάρτητα του 

χρόνου ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών του. Για τον 

σπουδαστή που ολοκληρώνει το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της 

εισαγωγής του είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το επόμενο 

έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην 

ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 

10. Αξιολόγηση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων 

i. Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται στην κλίμακα μηδέν 

έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. 

ii. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα ορίζεται ο βαθμός πέντε (5.0). 

iii. Ο βαθμός μαθήματος εξάγεται με συνεκτίμηση του βαθμού προόδου, κατά 

35%, και του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης, κατά 65%, με την 

προϋπόθεση ότι ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 

τέσσερα (4,0) στην κλίμακα 0-10. Ο βαθμός Μ του μαθήματος υπολογίζεται 

από τον τύπο: Μ = Π*0,35 +Τ*0,65 όπου Π και Τ συμβολίζουν τον βαθμό 

της προόδου και της τελικής εξέτασης, αντίστοιχα, οι οποίοι υπολογίζονται 

στην ίδια βαθμολογική κλίμακα. 

iv. «Η συμμετοχή του σπουδαστή στην πρόοδο και στην τελική εξέταση του 

κάθε μαθήματος είναι υποχρεωτική. 

v. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού προόδου σε κάθε 

μάθημα καθορίζονται από τον Συντονιστή του Μαθήματος, σε συνεργασία με 

τους διδάσκοντες καθηγητές των πόλεων, και ανακοινώνονται στους 

σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Ο βαθμός προόδου εξάγεται 

είτε από ενδιάμεση γραπτή εξέταση είτε από άλλες ισοδύναμες διαδικασίες 

αξιολόγησης. Ο βαθμός προόδου κατατίθεται στη Γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ 

κάθε πόλης, από τον διδάσκοντα καθηγητή του μαθήματος, τουλάχιστον 

ΑΔΑ: 95Θ646Ψ8ΧΙ-ΗΣΓ



τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των τελικών εξετάσεων του 

εξαμήνου. Η έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη  

των διδασκόντων. 

vi. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται την 

εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. 

vii. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση δύο εξεταστικών 

περιόδων για τα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα: α) για τα 

μαθήματα που διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο (χειμερινό), η πρώτη 

εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα τις εβδομάδες που ακολουθούν μετά τη 

λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου, και για τα μαθήματα που διδάσκονται 

κατά το Β’ εξάμηνο (εαρινό), η πρώτη εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα 

επίσης τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του 

εξαμήνου. Για τους σπουδαστές που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην 

εξεταστική περίοδο του Α’ ή/και του Β’ εξαμήνου προβλέπεται η διενέργεια 

συμπληρωματικών εξετάσεων σε μια επιπλέον εβδομάδα με το πέρας του Β’ 

εξαμήνου. Ο/Η σπουδαστής/τρια που δεν συμμετέχει στις παραπάνω 

εξεταστικές περιόδους θα μπορεί να συμμετάσχει στις αντίστοιχες εξετάσεις 

του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή οι 

σπουδαστές διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους. β) 

Οι σπουδαστές που συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή 

περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν την δυνατότητα 

συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο (δεύτερη εξεταστική 

περίοδος), η οποία καθορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου 

του Προγράμματος στο χρονικό διάστημα από τουλάχιστον δύο εβδομάδες 

μετά το πέρας της εβδομάδας συμπληρωματικών εξετάσεων και έως τα τέλη 

του Ιουνίου του τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του 

επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές 

διατηρούν τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους 

viii. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού στα 

εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται από την ομάδα διδασκόντων και τον 

συντονιστή του εργαστηριακού μαθήματος και ανακοινώνονται στους 

σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Ο τελικός βαθμός των 

μαθημάτων που περιλαμβάνουν και εργαστηριακά μαθήματα εξάγεται με τον 
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υπολογισμό του μέσου όρου του βαθμού «Θεωρίας» και του βαθμού 

«Εργαστήριο». 

ix. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης εκάστου μαθήματος κατατίθεται από τον 

διδάσκοντα καθηγητή μαζί με τα γραπτά δοκίμια των σπουδαστών στη 

Γραμματεία του Προγράμματος, το αργότερο επτά (7) ημέρες από την ημέρα 

εξέτασης του μαθήματος. 

11. Αξιολόγηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) 

i. Ο βαθμός στις Π.Α.Δ. κάθε σπουδαστή εκφράζεται στην κλίμακα ένα έως 

δέκα (1-10) και όπως περιγράφεται αναλυτικώς στη συνέχεια. 

ii. Για τις Π.Α.Δ. Α’ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε μικροδιδασκαλία βαθμολογείται 

με άριστα το εκατό (100). Ο τελικός βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των 

βαθμών των δύο μικροδιδασκαλιών διαιρούμενο με το δύο (2) και το 

αποτέλεσμα διαιρούμενο με το δέκα (10), όπως φαίνεται στον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: [(1η μ.δ. + 2η μ.δ.) / 2] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός 

δεκαδικού ψηφίου. 

iii. Για τις Π.Α.Δ. Β΄ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε προκαταρκτική διδασκαλία 

καθώς και η πτυχιακή διδασκαλία βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). 

Ο τελικός βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών των τριών 

διδασκαλιών διαιρούμενο με το τρία (3) και το αποτέλεσμα διαιρούμενο με 

το δέκα (10), όπως φαίνεται στον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: [(1η πρ.δ. + 

Πτ.δ. + 2η πρ.δ.) / 3] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. 

12. Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας 

i. Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται και βαθμολογείται στην κλίμακα μηδέν 

έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός της 

πτυχιακής εργασίας συνεισφέρει 20% στον τελικό βαθμό του 

πιστοποιητικού. 

ii. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας είναι: η επιστημονική 

εγκυρότητα και η συμβολή της στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, η τήρηση των 

προδιαγραφών τεκμηρίωσης, έκτασης και περιεχομένου, η ορθή χρήση των 

βιβλιογραφικών αναφορών, η τήρηση των κανόνων της ερευνητικής 

δεοντολογίας (π.χ. αντιγραφή δημοσιευμένων α) κειμένων ή αποσπασμάτων 

τους β) φωτογραφικών ή ηχητικών τεκμηρίων χωρίς ειδική άδεια, 

ΑΔΑ: 95Θ646Ψ8ΧΙ-ΗΣΓ



αναφορές), η μορφική και επιστημονική αρτιότητα (π.χ. σχεδιασμός και 

υλοποίηση της έρευνας), η εσωτερική συνοχή και η ευπαρουσίαστη και 

εύληπτη ανάπτυξη του αναληφθέντος θέματος. 

 

Β. Εκπαίδευση από απόσταση 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, για την οργάνωση και υλοποίηση μεθόδων σύγχρονης και 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών 

μαθημάτων/τάξεων, έχει υιοθετήσει πλατφόρμες λογισμικού οι οποίες είτε 

είναι ανοικτού κώδικα (π.χ. GUNET eclass) είτε έχει διασφαλίσει ακαδημαϊκές 

άδειες χρήσης για όλο το προσωπικό και τις/τους σπουδάστριες/στες της (π.χ 

MS Teams). Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και η συμμετοχή των 

σπουδαστριών/σπουδαστών σε δράσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

προϋποθέτουν τον σεβασμό των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι βασικοί κανόνες που 

διέπουν, χωρίς να εξαντλούν, τα δύο εξαιρετικά σοβαρά θέματα και πρέπει 

να ακολουθούνται χωρίς εξαιρέσεις από όλους τους παράγοντες που 

συμμετέχουν ή έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι 

ακόλουθοι: 

I. Το σύνολο του περιεχομένου ενός εξ αποστάσεως μαθήματος, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των 

κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, 

απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί 

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και 

διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, 

απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, 

μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση ιδίως σε 

κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός εξ 

αποστάσεως μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση 

και μόνο του περιεχομένου ενός μαθήματος σε απλό προσωπικό 

υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, 

εκπαιδευτικούς σκοπούς), η παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει 
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καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

II. Ειδικά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή, 

αναπαραγωγή, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και 

εμφάνιση ιδίως σε κοινωνικά δίκτυα εικόνας και ήχου μέρους ή όλου 

εξ αποστάσεως μαθήματος ή των συμμετεχόντων στο μάθημα αυτό. 

III. Απαγορεύεται επίσης ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, μηχανικό ή άλλο) ανάρτηση, αναδημοσίευση, 

αναπαραγωγή μερική ή ολική, καθώς και η απόδοση κατά παράφραση 

ή διασκευή του περιεχομένου βιβλίων και εκπαιδευτικού ή άλλου 

υλικού χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με το Ν.2121/93 

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την χρήση εξ 

αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης 

I. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία η ΑΣΠΑΙΤΕ πραγματοποιεί την 

εκπαιδευτική διαδικασία για το χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021, με σκοπό 

την εκπλήρωση του καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως 

αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος καθώς και στο 

ν.3027/2002 και ν.4186/2013 όσο αφορά τα επιμορφωτικά προγράμματα, 

και μπορεί να εκπληρωθεί κάτω από τις εξαιρετικές περιστάσεις της 

πανδημίας του Κορωνοϊού. 

Στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν επιβληθεί στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα, στο πλαίσιο των περιορισμών και των παρεκκλίσεων λόγω της 

επιδημίας COVID-19, η ΑΣΠΑΙΤΕ πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως διεξαγωγή 

των μαθημάτων στις παρούσες συνθήκες ανταποκρίνεται εξίσου 

αποτελεσματικά με την διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική παρουσία. Οι 

όποιες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους εγκεκριμένους κανονισμούς 

σχετικά με τη διενέργεια των μαθημάτων έχουν τη νομιμοποίηση από την 

πολιτεία, με την απαραίτητη συμμετοχή των οργάνων διοίκησης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 
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Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους 

συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως μαθήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 13 του ΓΚΠΔ (ενότητα ΙΙΙ) 

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες του ΕΠΠΑΙΚ οφείλουν να γνωρίζουν και να 

τηρούν τους Όρους Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με 

οποιοδήποτε τρόπο, 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 διδασκαλίας. Μια τέτοια περαιτέρω 

επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και 

συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Σε περίπτωση 

παράβασης είναι δυνατή η επιβολή άλλων πειθαρχικών ποινών. 

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή της 

ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία ασκεί χρέη Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά 

αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως διδασκαλίες του ΕΠΠΑΙΚ του χειμερινού 

εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, και κοινοποιείται σε όλους τους 

συμμετέχοντες σε αυτές μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και δρα συμπληρωματικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων. 

II. Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (DPIA) από τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά 

την εξ΄αποστάσεως διδασκαλία 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ 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 ΑΣΠΑΙΤΕ προέβη στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα επεξεργαστούν κατά τη 

διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας 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 

III. Ενημέρωση συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για 

τα προσωπικά τους δεδομένα 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν 

επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι η Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό και έχει εγκρίνει την Πολιτική 

Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: https://www.aspete.gr/gdpr.html 

Ο σκοπός της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι νόμιμος (α. Των παρ. 1 και 

3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), β. του άρθρου 

τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και γ. του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ) έως τη λήξη της 

ακαδημαϊκής περιόδου 2020-2021, όπως είναι και η επεξεργασία των 
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προσωπικών δεδομένων, όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του 

καθήκοντος αυτού που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει 

ανατεθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1/ 4-9-2020 

(ΦΕΚ Β΄3707) "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 

τη λειτουργία τους. 

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο 

τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. 

Για κάθε μάθημα και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες 

και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της διδασκαλίας, η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν θα 

καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα 

εικόνας και ήχου. 

Όμως, από την πλατφόρμα eclass θα συλλεχθούν για τις εξετάσεις 

προσωπικά σας δεδομένα όπως: 

Τύπος δεδομένων και παραδείγματα Το eclass χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

για: 

Πληροφορίες χρήστη: 

username, τίτλοι και κωδικοί 

μαθημάτων, στοιχεία σύνδεσης 

Για τη σύνδεσή σας στο eclass και 

χρήση των υπηρεσιών ΑΣΠΑΙΤΕ ·  

Log Files ·  

Δήλωση μαθημάτων ·  

 

Επιπλέον, η Microsoft θα συλλέξει τα ελάχιστα προσωπικά σας δεδομένα, 

επειδή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Teams για την τηλεδιάσκεψή μας, που 

είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή, όπως: 

 

Τύπος δεδομένων και παραδείγματα Η MS χρησιμοποιεί τα δεδομένα για: 
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Πληροφορίες χρήστη: 

Όνομα χρήστη που εμφανίζεται, 

κωδικοποιημένο username , email 

Σύνδεση των χρηστών 

Πληροφορίες συνεδρίας: 

Χρόνος λήξης συνεδρίας, χρόνος 

πρόσκλησης, έκδοση της client 

εφαρμογής, email χρήστη, 

κωδικοποιημένο 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 συστημάτων, τύπος 

σύνδεσης, ποιοτικά στοιχεία 

σύνδεσης και δικτύου. 

Σύνδεση των χρηστών και 

βελτιστοποίηση της εμπειρία του 

καθώς και για χρήση των υπηρεσιών 

Teams. 

 

 

Ο φοιτητικός λογαριασμός και τα προσωπικά σας δεδομένα που τον 

συνοδεύουν φιλοξενούνται στους εξυπηρετητές του συστήματος Microsoft 

365, το οποίο καλύπτεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της Microsoft 

(https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentI

d=16043) και στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ ενεργεί ως διαχειριστής μέσω του 

συστήματος Dashboard με μοναδικά δικαιώματα την δημιουργία, αναστολή 

και κατάργηση λογαριασμών χωρίς όμως καμία πρόσβαση στα δεδομένα των 

λογαριασμών. 

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων 
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Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στο eclass κατά την διάρκεια 

των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021 θα διατηρηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής προσβάσεων (logs) των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα 

διατηρηθούν στις ασφαλείς υποδομές ΑΣΠΑΙΤΕ για διάστημα δύο (2) ετών 

από τη λήξη χειμερινού εξαμήνου 2020-2021. 

Τα στοιχεία σύνδεσης που συλλέγει η Microsoft θα διατηρηθούν ένα έτος 

μετά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η συμμετοχή σας στο μάθημα. 

Δικαιώματα του φυσικού προσώπου για τα προσωπικά δεδομένα του 

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες του ΕΠΠΑΙΚ έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης 

στα προσωπικά δεδομένα τους που διατηρεί η ΑΣΠΑΙΤΕ. Το δικαίωμα της 

διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους μπορούν να το ασκήσουν, 

εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και 

υποχρεώσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ για την την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

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 την Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aspete.gr και ο 

οποίος θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα 

μήνα. 

Εάν δεν επιλυθεί το θέμα της παραβίασης των δεδομένων, μπορεί να γίνει 

καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

μέσω του ιστότοπου https://www.dpa.gr . 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επισκεφτείτε την 

αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 

2. Ασφαλιστικές δικλίδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η μάθηση με μέσα εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας 
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Οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν στις εξ 

αποστάσεως διδασκαλίες βασίζονται σε λογικές ενέργειες και καλές 

πρακτικές που εφαρμόζονται και στις δια ζώσης διδασκαλίες. Οι εμπειρίες 

των ακαδημαϊκών στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών/ 

φοιτητριών τροφοδοτεί επίσης τις διαθέσιμες επιλογές μας. 

Η εφαρμογή της προστασίας προσωπικών δεδομένων (κεφαλαίου 1) και οι 

όροι χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και των 

Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ (κεφάλαιο 3) περιλαμβάνουν τα παραπάνω και 

παρέχουν ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας 

και παράλληλα της διαφάνειας στις εξ αποστάσεως διδασκαλίες. 

Η πολιτική αυτή θα είναι δημόσια και διαθέσιμη σε όλους όσους συμμετέχουν 

στη εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Βασικά στοιχεία της πολιτικής που τεκμηριώνουν την αδιαβλητότητα και την 

αξιοπιστία των εξετάσεων είναι: 

 Η ενεργοποίηση των σπουδαστών/σπουδαστριών για την τήρηση των 

όρων των εξ αποστάσεως διδασκαλιών ώστε να αντιλαμβάνονται ότι οι 

κανόνες για τις διδασκαλίες στον χώρο της Σχολής ισχύουν και στον 

χώρο του σπιτιού τους. 

 Η διαδικασία ταυτοποίησης των σπουδαστών/σπουδαστριών με τρόπο 

που να εγγυάται τη συμμετοχή των ιδίων και όχι άλλων τρίτων. 

 Η εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εγγυάται τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των σπουδαστών/σπουδαστριών. 

 Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων συμμέτοχης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών στα εξ αποστάσεως μαθήματα και ο 

έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων σε συνθήκες εξετάσεων. 

3. Όροι Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ - Διενέργεια μαθημάτων από απόσταση 

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξ αποστάσεως 

μαθημάτων είναι η ακόλουθη: 
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H χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα διέπεται από τους όρους που ακολουθούν: 

1. Ο ιδρυματικός λογαριασμός, μέσω του οποίου παραχωρείται πρόσβαση 

στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχεται στις σπουδάστριες και στους 

σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ με σκοπό την πρόσβαση στα πληροφοριακά 

συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

τάξη με μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

2. Ο λογαριασμός παρέχεται σε κάθε σπουδάστρια και σπουδαστή για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του και τη εκπλήρωση του 

καθήκοντος της εκπαίδευσης που έχει ανατεθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ και θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την/τον ίδια/ίδιο. 

3. Με την εγγραφή της/του στο ΕΠΠΑΙΚ, η/ο κάθε σπουδάστρια και 

σπουδαστή αποκτά πρόσβαση στον ιδρυματικό λογαριασμό του μέσω 

ενός ονόματος χρήστη (username) και ενός κωδικού (password) με τα 

οποία θα μπορεί να συνδέεται και στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, να έχει 

πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, να συμμετέχει 

σε δράσεις που γίνονται για τους σπουδαστές από τους καθηγητές της 

σχολής, όπως σύγχρονα μαθήματα εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικές τάξεις 

και άλλες, καθώς και να επικοινωνεί μέσω e-mail με τα μέλη της 

κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ και του διαδικτύου γενικότερα. 

4. Η κάθε σπουδάστρια και ο κάθε σπουδαστή θα πρέπει να διατηρήσει με 

επιμέλεια τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού του (δηλαδή το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό του) για να μπορεί να συνδέεται και δεν 

θα πρέπει να τα γνωστοποιεί ή να τα αφήνει να τα δει κάποιος άλλος. 

5. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. 

Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον νόμιμο κάτοχο του 

ιδρυματικού λογαριασμού. 

6. Για κάθε σπουδάστρια και ο κάθε σπουδαστή είναι επιτρεπτός μόνο ένας 

ιδρυματικός λογαριασμός. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται 

περισσότεροι του ενός λογαριασμοί, αυτοί θα απενεργοποιούνται 

αυτόματα για 30 ημέρες, με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη, με την 

αιτιολογία της απενεργοποίησης. Στη συνέχεια θα διαγράφονται. 
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7. Ο ιδρυματικός λογαριασμός υπόκειται στις ρυθμίσεις περιορισμούς και 

συστήματα αυτομάτου ελέγχου από πιθανή κακόβουλη χρήση κάθε 

υπηρεσίας. 

8. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που η/ο 

σπουδάστρια/σπουδαστής διακινεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας 

και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών 

από την διακίνηση του υλικού. Το περιεχόμενο που διακινείται από 

την/ον σπουδαστρια/ητή δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει την ΑΣΠΑΙΤΕ. 

9. Για τα μηνύματα που αποστέλλει η/ο κάθε σπουδάστρια/σπουδαστής ή 

το υλικό που δημοσιεύει μέσω των υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ, η/ο 

σπουδάστρια/σπουδαστής πρέπει να φροντίσει ώστε: 

 Το ψηφιακό υλικό που διακινεί /αναρτά θα πρέπει να μην 

προσβάλλει, δυσφημεί ή υβρίζει άλλα μέλη της ΑΣΠΑΙΤΕ, άλλους 

επισκέπτες του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, 

καθώς επίσης πρέπει να ακολουθεί τους νόμους και τα χρηστά ήθη. 

Επιπλέον, το υλικό αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το 

σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε 

μέλους της ΑΣΠΑΙΤΕ και του Διαδικτύου γενικότερα και να είναι 

σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 

διάφορες μειονότητες. 

 Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών 

(viruses) ή άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να 

βλάψουν τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) της ΑΣΠΑΙΤΕ ή 

άλλους χρήστες του Διαδικτύου. 

 Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος ή εν γνώσει του 

από άλλους. 

 Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του δικτύου της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, το σύνολο του περιεχομένου που διακινεί ή αναρτά κάθε 

μέλος δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, 

δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, πορνογραφική χροιά 

ή/και να προωθεί το μίσος, τον φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, 

το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο, 

το οποίο μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

φοιτητών. 
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 Το περιεχόμενο που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους 

υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο 

της ΑΣΠΑΙΤΕ για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με ρητή 

αναφορά στο μέλος που το δημιούργησε/ανάρτησε. 

10.Η ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούται, εάν με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην 

αντίληψή της ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι 

σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες 

λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή 

της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά 

ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν 

μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για 

τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω. 

11.Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του 

ιδρυματικού λογαριασμού, η/ο κάθε σπουδάστρια/σπουδαστής μπορεί 

να απευθύνονται στον αρμόδιο διαχειριστή των ιδρυματικών 

λογαριασμών της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

12.Όταν ένας χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την εξυπηρέτηση 

ενός αιτήματος ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

αποστέλλει πληροφορίες προς τους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, οφείλει 

να παρέχει τις πληροφορίες αυτές ορθά και με ακρίβεια. Οι 

πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται 

μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το 

νόμο αρχή ή αρχές σε περίπτωση που η χρήση του δικτύου της 

ΑΣΠΑΙΤΕ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση 

του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ από κάποιον χρήστη αντιβαίνει τους 

κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες 

του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν 

μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρχών. 

13.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα 
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πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε 

ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει 

πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του 

χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής 

δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας. 

14.Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν το δικαίωμα -εφόσον 

υποπέσει στην αντίληψή τους- να απομακρύνουν από τις υπηρεσίες 

του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, υλικό ή τμήμα υλικού που παραβιάζει τον 

παρόντα κανονισμό. 

15.Ο κάθε χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλει να κάνει ορθή 

(σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις σχετικές οδηγίες) χρήση του 

λογισμικού και του υλισμικού στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρέχει 

πρόσβαση και να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο και να βλάψει τα πληροφοριακά συστήματα και τους 

χρήστες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και γενικότερα του διαδικτύου. 

16.Αν κάποιος χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ παρατηρήσει οτιδήποτε 

το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να 

ενημερώνει τους διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με 

αυτό. 

17.Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα τα αρμόδια συλλογικά όργανα σε περιπτώσεις σημαντικής ή 

συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας. 

18.Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ που παρέχονται σήμερα 

ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται δωρεάν στις/ους 

φοιτήτριες/ητές της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

19.Η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες των 

υπηρεσιών του δικτύου της, στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων 

των υπηρεσιών της, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία 

προειδοποίηση. 

20.Η/ο κάθε σπουδάστρια/σπουδαστής για την εγγραφή της/του 

θεωρείται ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία 

επιφύλαξη τους παραπάνω όρους. 

Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών 
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Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς όλες τις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ με 

την συμπλήρωση σχετικών online ή μη φορμών, αποστολή ηλεκτρονικής ή 

έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή 

κάποιας υπηρεσίας από την ΑΣΠΑΙΤΕ, οι πληροφορίες πρέπει να 

συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε 

για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας θεωρούνται εμπιστευτικές και 

μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους χειριστές/υπευθύνους για την 

εξυπηρέτηση του αιτήματος. 

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές 

Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του χρήστη ή χρήση υπηρεσίας του 

δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ακαδημαϊκών συνεργατών της αντίκειται στους 

νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας οι σχετικές πληροφορίες θα 

διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον 

ζητηθούν από αυτές στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας. 

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά δεδομένα 

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από το δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, 

πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία), τότε ο υπεύθυνος για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος 

πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). 

Όλοι οι εργαζόμενοι και συμβαλλόμενοι συνεργάτες, που χειρίζονται 

προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται από δήλωση εχεμύθειας, που έχουν 

υπογράψει, και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση 

για άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την επίλυση 

των προβλημάτων. 

Περιορισμός Ευθύνης 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό σας, το υλικό ή 

άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων 
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προς δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, και δραστηριότητες που 

παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και 

δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ούτε 

αντιπροσωπεύουν αυτήν ή τη γνώμη της. 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια ή διαστρέβλωση του 

περιεχόμενου σας σε περιπτώσεις δικής σας παρέμβασης, ή/και 

διαγραφής του, ή σε περιπτώσεις που το σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου που έχετε εγκαταστήσει έχει κενά ασφαλείας ή/και δεν 

έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα, π.χ. σε πρόσφατες εκδόσεις. 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή 

καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο 

της παρούσας δήλωσης, στο βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση 

έχει προκληθεί από περιστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο 

πεδίο ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ (όπως διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, 

φυσικά φαινόμενα ή καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 

τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη, ατυχήματα ή 

συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κρατική εντολή). 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις 

οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις 

που δεν επηρεάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ ο οποίος έχει 

εγκριθεί με την απόφαση 22/31-5-2019 της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 

Β΄2551/2019). 

 

2) Α. Λειτουργία προγράμματος ΠΕΣΥΠ για το χειμερινό εξάμηνο 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται 

για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της 

Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή 

αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και σε άλλους 

δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.  
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Τα μαθήματα του ΠΕΣΥΠ διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:00-21:00), 

τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δεκατρείς 

εβδομάδες το χειμερινό εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής 

περιόδου και δεκατρείς εβδομάδες το εαρινό εξάμηνο, 

συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου.  

Για λόγους ασφάλειας έναντι της επιδημίας COVID-19, το Χειμερινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 όλα τα θεωρητικά μαθήματα θα 

διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Για τον λόγο αυτό οι 

σπουδαστές/τριες του ΠΕΣΥΠ θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους σχετικό 

εξοπλισμό. Τα εργαστηριακά μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 «Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην 

Προσωπική Ανάπτυξη Ι» και «Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες»  θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. 

Για τη φυσική παρουσία σπουδαστών θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 

έναντι του κορωνοϊού SARS-COV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους 

κανόνες ασφαλείας προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε 

περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης. 

Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Έτος  

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 

31η Αυγούστου του επόμενου έτους.  

2.Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του οποίου ορίζεται στο κατ’ 

έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς 

διδακτικές περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο) και το 

δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, 

δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ των οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες 

διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, και οι δύο (2) είναι 

εβδομάδες εξεταστικής περιόδου. 

Εγγραφή- Ανανέωση Εγγραφής -Φοίτηση  

1. Ως σπουδαστές/τριες  του Π.Ε.ΣΥ.Π. δύνανται να εγγραφούν όσοι/όσες 

επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η εγγραφή είναι 

υποχρεωτική.  

2. Η φοίτηση στο Π.Ε.ΣΥ.Π. (παρακολούθηση των δια ζώσης ή/και εξ 

αποστάσεως μαθημάτων και εργαστηρίων) είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε 

ένα μάθημα αν ο/η  σπουδαστής/τρια παρακολούθησε τουλάχιστον τα 2/3 

των ωρών που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση 

χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Σπουδαστής/τρια με ανεπαρκή φοίτηση σε 

ένα μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο 

μάθημα αυτό και θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΕΣΥΠ για την 

επαναπαρακολούθηση του μαθήματος με τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην εκάστοτε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση του ακαδ. 

έτους εισαγωγής του φοιτητή/τριας. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα 

οφείλουν σε τακτά διαστήματα να πληροφορούν τους σπουδαστές/τριες  για 

τον αριθμό των απουσιών τους και στο τέλος κάθε εξαμήνου να δηλώνουν 

σε κατάλληλο έντυπο τα ονόματα των  σπουδαστών/τριών που δεν 

δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος λόγω 

ανεπαρκούς φοίτησης. Η γραμματεία πριν από την ημερομηνία έναρξης των 

εξετάσεων ανακοινώνει τα ονόματα των σπουδαστών/τριών που 

αποκλείονται της τελικής γραπτής εξέτασης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα 

λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Σπουδαστής/τρια που είχε ανεπαρκή φοίτηση 

σε ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να τα επαναπαρακολουθήσει 

μέσα στα χρονικά όρια και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την προκήρυξη 

εισαγωγής του και την παρούσα απόφαση. Η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από 

τεκμηριωμένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του ΠΕΣΥΠ δύναται 

να δικαιολογήσει απουσίες   σπουδαστή/τριας που τεκμηριωμένα έγιναν για 

λόγους ανωτέρας βίας.  

Η συμμετοχή των σπουδαστών/τριών  στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα 

γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class (ασύγχρονη ΕξΑΕ) και Microsoft 

Teams (σύγχρονη ΕξΑΕ με κάμερα και μικρόφωνο) αφού έχουν αποκτήσει 

ιδρυματική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και έχουν εγγραφεί στο μάθημα 

στο e-class. Στο e-class επίσης θα γίνεται η ανάρτηση του link μέσω του 

οποίου θα συνδέονται οι σπουδαστές/τριες και οι διδάσκοντες σε κάθε 
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μάθημα. Η ταυτοπροσωπία - παρουσίες θα σημειώνονται από τον/την 

διδάσκοντα/ουσα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Η παραπάνω 

διαδικασία θα ακολουθεί τις οδηγίες της εισήγησης προς τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του Προγράμματος, του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων 

(DPO) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το προσωπικό για τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη 

δικτυακών εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά την διάρκεια πραγματοποίησης εξ 

αποστάσεως μαθημάτων του ΠΕΣΥΠ θα παρέχει βοήθεια για τεχνικά θέματα 

(helpdesk). Προκειμένου οι σπουδάστριες/σπουδαστές να συμμετάσχουν 

στα εξ αποστάσεως μαθήματα, θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet με τα οποία να 

μπορεί να συνδεθεί στον σύνδεσμο (link) που θα αποστείλει ο 

διδάσκων. 

 Λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android 

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα 

όποτε χρειάζεται κατά την διάρκεια του μαθήματος. 

 Την αστυνομική του ταυτότητα (ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος 

οδήγησης) για την ταυτοποίηση της/του σπουδάστριας/σπουδαστή. Ο 

έλεγχος ταυτοπροσωπίας του σπουδαστή/σπουδάστριας θα γίνεται 

στην αρχή με χρήση κάμερας και επίδειξη της αστυνομικής του 

ταυτότητας, από την πλευρά της φωτογραφίας (ή του διαβατηρίου ή 

του διπλώματος οδήγησης) και του προσώπου του. 

3. Οι   σπουδαστές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του 

Β΄ εξάμηνου ακόμα και αν δεν είναι επαρκής και επιτυχής η φοίτηση των 

μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου. Δεν μπορούν όμως να παρουσιάσουν την 

διπλωματική τους εργασία πριν την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 

μαθημάτων του Προγράμματος.  

4. Οι  σπουδαστές/τριες του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να 

ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα εντός 4 συνεχόμενων 

ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοδίκαια διαγράφονται 

από το Πρόγραμμα. Τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί 

κατοχυρώνονται και αναγνωρίζονται, μετά από εξέταση της αντιστοιχίας 

τους με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών από την επιστημονική επιτροπή του 
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Προγράμματος, σε πιθανή νέα εισαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Π.Ε.ΣΥ.Π. 

Οι  σπουδαστές/τριες φοιτούν στο έτος εισαγωγής και βεβαιώνεται το 

χρονοδιάγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους 

εισαγωγής τους ανεξάρτητα του χρόνου ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών 

υποχρεώσεών τους. Για τους  σπουδαστές/τριες που ολοκληρώνουν το 

Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής τους, είτε εξ 

ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή τους το επόμενο έτος δεν συνεπάγεται 

επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των 

ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 

5. Οι  σπουδαστές/τριες του Π.Ε.ΣΥ.Π. προκειμένου να λάβουν το 

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

υποχρεούνται να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών, να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 300 ώρες 

Πρακτικής Άσκησης σε εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ και να έχουν εκπονήσει 

επιτυχώς διπλωματική εργασία.  

6. Δεν προβλέπεται αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων του Π.Ε.ΣΥ.Π. 

με άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

Συγγράμματα  

Κάθε μάθημα συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία συγγραμμάτων και 

επιστημονικές σημειώσεις που είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές/τριες  του 

Προγράμματος διαμέσου της δανειστικής βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ και της 

πλατφόρμας e-class.  

Τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων  

Ο τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση 

του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού). Για τα θεωρητικά 

μαθήματα κρίνεται απαραίτητη η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

(διαφάνειες, PowerPoint κ.α). Το υλικό της κάθε εισήγησης αναρτάται στο 

e-class με ευθύνη του διδάσκοντα το κάθε μάθημα και αποτελεί τμήμα της 

διδακτέας και εξεταστέας ύλης.  

Πρόγραμμα μαθημάτων και κατανομή πιστωτικών μονάδων (ECTS)  

ΑΔΑ: 95Θ646Ψ8ΧΙ-ΗΣΓ



Α’ εξάμηνο 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘ. 

ΩΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜ. 

ΦΕ ΠΜ ΒΑΘΜΟΣ 

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Υ 2 9 6  

2 ΘΕΩΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Υ 2 9 6  

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Υ 2 8 4  

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣυΕΠ: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

Υ 2 9 5  

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι 

Υ 2 6 3  

6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υ 3 9 6  

Β’ εξάμηνο 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΜΑΘ. 

ΩΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜ. 

ΦΕ ΠΜ ΒΑΘΜΟΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ 

Υ 2 6 4  

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ 

Υ 2 6 3  

3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υ 3 7 4  

4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ,ΑΜΕΑ ΚΛΠ) 

Υ 3 7 3  

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Υ 2 6 4  

6 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

(αντιστοιχεί σε 250 ώρες) 

Υ  10 7  
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7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

(τουλάχιστον 300 ώρες) 

Υ  8 5  

 Σύνολα  25 100 60  

 

i. Όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και θα 

πρέπει οι  σπουδαστές/τριες να διαθέτουν δικό τους σχετικό εξοπλισμό προς 

τούτο, με εξαίρεση για το α΄ εξάμηνο των μαθημάτων «Εργαστήριο 

Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι», «Εργαστήριο 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες» και για το β΄ 

εξάμηνο του μαθήματος «Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην 

Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ», τα οποία θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Για τη 

φυσική παρουσία   θα σπουδαστών/τριων πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες και 

τα σχετικά μέτρα προστασίας και κανόνες ασφαλείας προκειμένου να 

μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή 

άλλης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές κοινές 

υπουργικές αποφάσεις. 

ii. Μόνο στην περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλίας ο αριθμός  

σπουδαστών/τριων ανά τμήμα δύναται να είναι μεγαλύτερος των πενήντα 

(50). 

iii. Στην περίπτωση γενικού τεχνικού προβλήματος που θα διαπιστώνεται από 

το προσωπικό για τον Προγραμματισμό και Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών  

της ΑΣΠΑΙΤΕ το μάθημα θα προγραμματίζεται σε άλλη ημερομηνία που θα 

ορίσει ο/η διδάσκοντας/ουσα του τμήματος. 

iv. Αλλαγές ή/και τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση 

του Επιστημονικού Υπευθύνου με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

v. Οι εξετάσεις, θα πραγματοποιούνται με δια ζώσης γραπτή εξέταση ή σε 

περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης βάσει των 

σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

vi. Οι διδάσκοντες καθηγητές υποχρεούνται κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διδασκαλιών τους να λάβουν υπ’ όψη τους το περίγραμμα 
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του γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο έχουν επιλεγεί να διδάξουν, και 

να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

vii. Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 

μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλλουν στην 

ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγουν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και συντελούν 

στην αυθεντική μάθηση. 

viii. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών 

μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

ix.  Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, για κάθε μάθημα του ΠΕΣΥΠ, ορίζεται Συντονιστής Μαθήματος ο 

οποίος υποχρεούται να διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή του 

περιγράμματος του μαθήματος και την ομοιογενή αξιολόγηση των 

σπουδαστών του μαθήματος που συντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται 

το πρόγραμμα 

Αξιολόγηση μαθημάτων 

Για την Αξιολόγηση στο κάθε μάθημα ισχύουν τα κατωτέρω:  

i. Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται στην κλίμακα 0 έως 

10. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα λογίζεται ο βαθμός 5,0.  

ii. Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος περιλαμβάνει εργασίες προόδου 

(προφορικές, γραπτές, ατομικές ή ομαδικές κλπ) που καθορίζονται ανάλογα 

από τον διδάσκοντα το μάθημα και τελική γραπτή εξέταση. Η εργασία 

προόδου συμμετέχει κατά 40% στον τελικό βαθμό. Η βαθμολογία εκφράζεται 

στην 10βάθμια κλίμακα (0-10).  

iii. Η συμμετοχή του σπουδαστή στην πρόοδο και στην τελική εξέταση του 

κάθε μαθήματος είναι υποχρεωτική. 

iv. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού προόδου σε κάθε 

μάθημα καθορίζονται από τον Συντονιστή του Μαθήματος, σε συνεργασία με 

τους διδάσκοντες καθηγητές των πόλεων, και ανακοινώνονται στους 
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σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Ο βαθμός προόδου εξάγεται 

είτε από ενδιάμεση γραπτή εξέταση είτε από άλλες ισοδύναμες διαδικασίες 

αξιολόγησης. Ο βαθμός προόδου κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ 

κάθε πόλης, από τον διδάσκοντα καθηγητή του μαθήματος, τουλάχιστον 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των τελικών εξετάσεων του 

εξαμήνου. Η έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη των 

διδασκόντων. 

v. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται την 

εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. 

vi. Οι  σπουδαστές/τριες έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση δύο εξεταστικών 

περιόδων για τα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα: α) για τα 

μαθήματα που διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο (χειμερινό), η πρώτη 

εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν 

μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου, και για τα μαθήματα που 

διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο (εαρινό), η πρώτη εξεταστική περίοδος 

λαμβάνει χώρα επίσης τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν μετά τη λήξη των 

μαθημάτων του εξαμήνου. Για τους  σπουδαστές/τριες που δεν μπόρεσαν να 

λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Α’ ή/και του Β’ εξαμήνου 

προβλέπεται η διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων σε μια επιπλέον 

εβδομάδα με το πέρας του Β’ εξαμήνου. Ο/Η σπουδαστής/τρια που δεν 

συμμετέχει στις παραπάνω εξεταστικές περιόδους θα μπορεί να συμμετάσχει 

στις αντίστοιχες εξετάσεις του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην 

περίπτωση αυτή οι σπουδαστές διατηρούν τον βαθμό της προόδου του 

προηγούμενου έτους, β) Οι σπουδαστές/τριες που συμμετείχαν στις 

εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ 

εξαμήνου έχουν την δυνατότητα συμμετοχής είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις 

του επόμενου ακαδημαϊκού έτους υπό τον όρο ότι δεν έχουν υπερβεί το όριο 

των τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων από την αρχική τους εγγραφή είτε 

σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο (δεύτερη εξεταστική περίοδος), η οποία 

καθορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος 

στο χρονικό διάστημα από τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά το πέρας της 

εβδομάδας συμπληρωματικών εξετάσεων και έως τα τέλη του Ιουνίου του 
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τρέχοντος έτους. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές/τριες  διατηρούν τον 

βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους. 

vii. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού στα 

εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται από τον διδάσκοντα καθηγητή και 

ανακοινώνονται στους σπουδαστές/τριες  κατά την έναρξη των μαθημάτων. 

viii. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης εκάστου μαθήματος κατατίθεται από τον 

διδάσκοντα καθηγητή μαζί με τα γραπτά δοκίμια των φοιτητών στη 

Γραμματεία του Προγράμματος, το αργότερο επτά (7) ημέρες από την ημέρα 

εξέτασης του μαθήματος. 

ix. Η εξέταση και η αξιολόγηση των σπουδαστών/τριών για τα μαθήματα στα 

οποία θα εξεταστούν κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο (υποπερίπτωσης 

β, ενότητας Αξιολόγηση μαθημάτων εδάφιο vi), η εξέταση και η αξιολόγηση 

των   σπουδαστών/τριών πραγματοποιείται με επιμέλεια του Συντονιστή του 

μαθήματος. 

x .Σε περίπτωση μη επαρκούς φοίτησης, οι  σπουδαστές/τριές 

παρακολουθούν εκ νέου το μάθημα με τους όρους που ορίζεται κάθε φορά 

από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση του έτους 

εισαγωγής. 

Διευκόλυνση των Φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο  

Οι  σπουδαστές/τριές του ΠΕΣΥΠ οι οποίοι για σοβαρούς λόγους (πχ 

ταυτόχρονη εξέταση σε μάθημα στο ΠΕΣΥΠ, ασθένεια, παράλληλη 

σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα, συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κλπ) δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του 

μαθήματος στο τμήμα τους, δύνανται να εξεταστούν την ημέρα και ώρα 

εξέτασης του ίδιου μαθήματος σε άλλο τμήμα του ΠΕΣΥΠ, με θέματα που θα 

έχει αφήσει ο διδάσκων του τμήματος στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής, με 

την προϋπόθεση όμως της σύμφωνης γνώμης του εισηγητή.  

Πρακτική Άσκηση  

Η Πρακτική Άσκηση σκοπό έχει να προσφέρει την ευκαιρία στους 

σπουδαστές/τριές  να μελετήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις 
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δεξιότητες της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε 

χώρους ειδικευμένους σε παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Η Πρακτική Άσκηση 

αξιολογείται μεν αλλά δεν βαθμολογείται. Με την αξιολόγησή της 

πιστοποιείται η επιτυχής πραγματοποίησή της.  

Η πρακτική άσκηση των  σπουδαστών/τριών έχει ελάχιστη συνολική διάρκεια 

τριακοσίων (300) ωρών και δύναται να αρχίζει μετά την 6η εβδομάδα του 

Α΄ εξαμήνου της φοίτησης.  

Ο αριθμός των ημερών στις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω ώρες 

πρακτικής άσκησης, όπως και το ωράριο στο οποίο πραγματοποιούνται, 

ρυθμίζεται σε συνεργασία μεταξύ φοιτητή και φορέα στη βάση των αναγκών 

αλλά και των δυνατοτήτων και των δύο πλευρών.  

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται είτε σε χώρους φορέων, του δημόσιου 

ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής 

ή/και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, είτε με ανάλογες δράσεις οι οποίες 

ανατίθενται στους φοιτητές από τους διδάσκοντες του Προγράμματος και 

βεβαιώνονται από τους τελευταίους.  

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους παρακάτω 

ενδεικτικούς φορείς: Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Γραφεία διασύνδεσης 

Πανεπιστήμιων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΕΣΥΠ, ΚΕ.ΣΥ.Π, 

Συμβουλευτικά Κέντρα Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά Σχολεία/Ιδρύματα, Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Ειδικές Σχολικές Μονάδες, ΟΑΕΔ, 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Νοσοκομεία / Κλινικές / Κέντρα Υγείας, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα – Κοινότητες Σχετικά με Εξάρτηση, 

Ιδρύματα Προστασίας Ανηλίκων & για Κακοποιημένα Άτομα, Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας, Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Παλιννοστούντων (ΚΕΠΥΠ), 

Κοινωνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΑΠΗ, Ιδιωτικά Γραφεία / 

Κέντρα Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αρχιεπισκοπής, Κέντρα 

Εποπτείας Υγείας και Πρόνοιας, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Ενηλίκων κλπ.  

Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης  
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Ο επόπτης καθηγητής της πρακτικής άσκησης ορίζεται από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος ή τον συντονιστή της πόλης που λειτουργεί το 

ΠΕΣΥΠ. Ο επόπτης καθηγητής συμπληρώνει έντυπο παρακολούθησης και 

ολοκλήρωσης της εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών/τριών  

του ΠΕΣΥΠ. 

Διπλωματική εργασία  

Κάθε  σπουδαστής/τρια εκπονεί μια διπλωματική εργασία, με σκοπό τη 

σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα διάφορα 

μαθήματα του ΠΕΣΥΠ. Η Διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονείται είτε 

ατομικά είτε ομαδικά (ομάδα μέχρι 3 σπουδαστές/τριές ) και παρουσιάζεται 

μετά την επιτυχή εξέταση και ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των 

σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που ένας εκ των σπουδαστών που 

εκπονούν ομαδική διπλωματική εργασία ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, 

η Διπλωματική εργασία θα υποστηριχθεί από όλα τα μέλη της ομάδας, όταν 

όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν ολοκληρώσει και εξεταστεί επιτυχώς στα 

μαθήματα του Προγράμματος. Η εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική ή 

βιβλιογραφική χρησιμοποιώντας ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους 

μεθοδολογίας. Ο επόπτης καθηγητής της διπλωματικής εργασίας δύναται να 

είναι οποιοσδήποτε διδάσκων στο ΠΕΣΥΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 

ή επανεγγραφής του σπουδαστή.  

Ο «επόπτης καθηγητής» ορίζει (τα άλλα δύο μέλη) της τριμελούς επιτροπής 

παρακολούθησης/εποπτείας της διπλωματικής εργασίας (ενώπιον της οποίας 

θα γίνεται και η υποστήριξη) και ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία του 

Προγράμματος. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται κατόπιν της σύμφωνης 

γνώμης του επόπτη καθηγητή. Η εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 

τελική της μορφή και αποστέλλεται στα άλλα δύο μέλη της επιτροπής πριν 

από κάθε διαδικασία υποστήριξης.  

Η διπλωματική εργασία αναλαμβάνεται μετά την 8η βδομάδα μαθημάτων 

από την έναρξη των σπουδών. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της 

Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 8 εβδομάδων 

μετά την ανάληψή της και δεν μπορεί να παρουσιαστεί εάν ο σπουδαστής 

δεν έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος.  
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Οι Διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται εντός των εξεταστικών περιόδου 

του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου καθώς και είκοσι μέρες μετά την 

πάροδο αυτών. Η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο με: ονοματεπώνυμο 

σπουδαστή, θέμα, επόπτη, επιτροπή, ημερομηνία ανάληψης που 

κοινοποιείται σε διδάσκοντες και σπουδαστές/τριές και τον επιστημονικό 

υπεύθυνο Π.Ε.ΣΥ.Π. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται μετά την 

παρουσίασή της σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή email) στη Γραμματεία του 

Προγράμματος από τον Επόπτη Καθηγητή.  

Αξία της Διπλωματικής Εργασίας  

Η Διπλωματική εργασία αξιολογείται και ο σπουδαστής βαθμολογείται στην 

κλίμακα 0-10 και συνεισφέρει τα 30 εκατοστά στο Βαθμό Πτυχίου.  

Μορφή και έκταση της Διπλωματικής εργασίας 

Η έκταση της Διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται τουλάχιστον στις 12.000 

λέξεις (40 περίπου σελίδες) όταν πρόκειται για ατομική εργασία και κατ’ 

αντιστοιχία αυξάνονται οι σελίδες στην περίπτωση ομαδικής εργασίας (πχ. 

15000 λέξεις τουλάχιστον τα 2 άτομα και 18000 λέξεις τουλάχιστον τα 3 

άτομα). Η Διπλωματική εργασία μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής 

έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. 

Η δομή της θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ακαδημαϊκού κειμένου και 

να συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη στα ελληνικά 300-500 λέξεων. 

Για ορισμένα θέματα, η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως 

διδακτικά υλικά (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που 

να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά 

εμπεριστατωμένη έκθεση.  

Κριτήρια Αξιολόγησης μιας Διπλωματικής Εργασίας  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινά και γνωστά στους σπουδαστές/τριες 

πριν από την έναρξη της εκπόνησης. Κάθε επιβλέπων καθηγητής, όμως 

μπορεί να δίνει σχέδια αξιολόγησης πιο σχετικά με το είδος της Διπλωματικής 

εργασίας που κάθε σπουδαστής εκπονεί, τη χρονική στιγμή που γίνεται η 

συμφωνία επί του θέματος. Κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να είναι:  
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 Κατανόηση θεωρητικών μοντέλων από τα οποία τα θέματα μελέτης 

και οι έννοιες – κλειδιά της συγκεκριμένης μελέτης απορρέουν.  

 Σύνδεση θεωρητικού πλαισίου και πρακτικής.  

 Συγκρότηση δομής του κειμένου από τους στόχους στην ανάλυση και 

σύνθεση, στα συμπεράσματα και τις προτάσεις.  

 Στοιχεία μαρτυρίας προσωπικής και επαγγελματικής αυτόαξιολόγησης 

(κριτική απόψεων, κατάθεση προσωπικών αξιολογήσεων).  

 Ερευνητικές δραστηριότητες (θέματα πρωτοτυπίας, εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας).  

 Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών. 

Πιστοποιητικό-Βαθμός πιστοποιητικού  

Κάτοχος Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό γίνεται ο σπουδαστής/τρια την ημέρα που θα έχει 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος (δηλαδή είτε την 

ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας, είτε την 

ημέρα υπογραφής και κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΕΣΥΠ του εντύπου 

ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης) υπό τον όρο ότι η ημερομηνία αυτή 

είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διδακτικού έτους.  

Το άθροισμα των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρούμενο 

δια του αριθμού των μαθημάτων, δίδει τον βαθμό Μ. Ο βαθμός της 

διπλωματικής εργασίας δίδει τον βαθμό Ε. Ο Βαθμός πιστοποιητικού 

Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και τον Προσανατολισμό 

του κάθε φοιτητή προκύπτει από τον τύπο:  

Βαθμός Πιστοποιητικού = Μ × (70%) + Ε × (30%).  

Ο Βαθμός Πιστοποιητικού στρογγυλοποιείται σε δεκαδικό αριθμό με ένα 

δεκαδικό ψηφίο.  

Προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στον σπουδαστή/τρια, είναι να έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Πρόγραμμα 

Σπουδών και να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα και την διπλωματική 

εργασία τουλάχιστον βαθμό πέντε (5).  

ΑΔΑ: 95Θ646Ψ8ΧΙ-ΗΣΓ



Ημερομηνία Απονομής Πιστοποιητικού είναι η ημερομηνία λήξης του 

διδακτικού έτους ή η τελευταία ημέρα ολοκλήρωσης των Υποχρεώσεων του 

σπουδαστή για την περίπτωση που αυτή είναι μεταγενέστερη της λήξης του 

διδακτικού έτους. 

Χορηγούμενος Τίτλος  

Στους απόφοιτους του Π.Ε.ΣΥ.Π. οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγείται: 

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.  

Αξιολόγηση του Προγράμματος  

Η αξιολόγηση του Προγράμματος διεξάγεται κατά την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η αξιολόγηση 

εποπτεύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ο οποίος και είναι υπεύθυνος 

για τα κριτήρια, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Η αξιολόγηση 

αποτελεί βασικό τρόπο ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του Π.Ε.ΣΥ.Π. Οι σπουδαστές συμμετέχουν 

στην αξιολόγηση συμπληρώνοντας τα έντυπα που τους χορηγούνται για 

αυτόν το σκοπό.  

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο προκύπτει και δεν καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό, αποφασίζει σχετικά η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ 

μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου αναλόγως με τη φύση του 

θέματος. 

Β. Εκπαίδευση από απόσταση 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, για την οργάνωση και υλοποίηση μεθόδων σύγχρονης και 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών 

μαθημάτων/τάξεων, έχει υιοθετήσει πλατφόρμες λογισμικού οι οποίες είτε 

είναι ανοικτού κώδικα (π.χ. GUNET eclass) είτε έχει διασφαλίσει ακαδημαϊκές 

άδειες χρήσης για όλο το προσωπικό και τις/τους σπουδάστριες/στες της (π.χ 

MS Teams). Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και η συμμετοχή των 

σπουδαστριών/σπουδαστών σε δράσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

προϋποθέτουν τον σεβασμό των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
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την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι βασικοί κανόνες που 

διέπουν, χωρίς να εξαντλούν, τα δύο εξαιρετικά σοβαρά θέματα και πρέπει 

να ακολουθούνται χωρίς εξαιρέσεις από όλους τους παράγοντες που 

συμμετέχουν ή έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι 

ακόλουθοι: 

I. Το σύνολο του περιεχομένου ενός εξ αποστάσεως μαθήματος, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των 

κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, 

απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί 

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και 

διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, 

απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, 

μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση ιδίως σε 

κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός εξ 

αποστάσεως μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση 

και μόνο του περιεχομένου ενός μαθήματος σε απλό προσωπικό 

υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, 

εκπαιδευτικούς σκοπούς), η παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

II. Ειδικά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή, 

αναπαραγωγή, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και 

εμφάνιση ιδίως σε κοινωνικά δίκτυα εικόνας και ήχου μέρους ή όλου 

εξ αποστάσεως μαθήματος ή των συμμετεχόντων στο μάθημα αυτό. 

III. Απαγορεύεται επίσης ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό, μηχανικό ή άλλο) ανάρτηση, αναδημοσίευση, 

αναπαραγωγή μερική ή ολική, καθώς και η απόδοση κατά παράφραση 

ή διασκευή του περιεχομένου βιβλίων και εκπαιδευτικού ή άλλου 

υλικού χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με το Ν.2121/93 

 

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την χρήση εξ 

αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης 
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I. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία η ΑΣΠΑΙΤΕ πραγματοποιεί την 

εκπαιδευτική διαδικασία για το χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021, με σκοπό 

την εκπλήρωση του καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως 

αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος καθώς και στο 

ν.3027/2002 και ν.4186/2013 όσο αφορά τα επιμορφωτικά προγράμματα, 

και μπορεί να εκπληρωθεί κάτω από τις εξαιρετικές περιστάσεις της 

πανδημίας του Κορωνοϊού. 

Στις έκτακτες καταστάσεις που έχουν επιβληθεί στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα, στο πλαίσιο των περιορισμών και των παρεκκλίσεων λόγω της 

επιδημίας COVID-19, η ΑΣΠΑΙΤΕ πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως διεξαγωγή 

των μαθημάτων στις παρούσες συνθήκες ανταποκρίνεται εξίσου 

αποτελεσματικά με την διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική παρουσία. Οι 

όποιες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τους εγκεκριμένους κανονισμούς 

σχετικά με τη διενέργεια των μαθημάτων έχουν τη νομιμοποίηση από την 

πολιτεία, με την απαραίτητη συμμετοχή των οργάνων διοίκησης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους 

συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως μαθήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 13 του ΓΚΠΔ (ενότητα ΙΙΙ) 

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες του ΠΕΣΥΠ οφείλουν να γνωρίζουν και να 

τηρούν τους Όρους Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων 

και των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με 

οποιοδήποτε τρόπο, 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 διδασκαλίας. Μια τέτοια περαιτέρω 

επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και 

συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Σε περίπτωση 

παράβασης είναι δυνατή η επιβολή άλλων πειθαρχικών ποινών. 

ΑΔΑ: 95Θ646Ψ8ΧΙ-ΗΣΓ



Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι η ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ η οποία 

ασκεί χρέη Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά 

αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως διδασκαλίες του ΠΕΣΥΠ του χειμερινού 

εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, και κοινοποιείται σε όλους τους 

συμμετέχοντες σε αυτές μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και δρα συμπληρωματικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων. 

II. Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (DPIA) από τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά 

την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ 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 ΑΣΠΑΙΤΕ προέβη στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα επεξεργαστούν κατά τη 

διεξαγωγή των εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας 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 

III. Ενημέρωση συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για 

τα προσωπικά τους δεδομένα 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν 

επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι η Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία έχει 
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συμμορφωθεί πλήρως με τον Κανονισμό και έχει εγκρίνει την Πολιτική 

Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: https://www.aspete.gr/gdpr.html 

Ο σκοπός της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι νόμιμος (α. Των παρ. 1 και 

3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), β. του άρθρου 

τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και γ. του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ) έως τη λήξη της 

ακαδημαϊκής περιόδου 2020-2021, 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 στην ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1/ 4-9-2020 

(ΦΕΚ Β΄3707) "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 

τη λειτουργία τους. 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο 

τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. 

Για κάθε μάθημα και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες 

και τα μικρόφωνα σας για τις ανάγκες της διδασκαλίας, η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν θα 

καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο προσωπικά σας δεδομένα 

εικόνας και ήχου. 

Όμως, από την πλατφόρμα eclass θα συλλεχθούν για τις εξετάσεις 

προσωπικά σας δεδομένα όπως: 

Τύπος δεδομένων και παραδείγματα Το eclass χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
για: 
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Πληροφορίες χρήστη: 

username, τίτλοι και κωδικοί 
μαθημάτων, στοιχεία σύνδεσης 

Για τη σύνδεσή σας στο eclass και 

χρήση των υπηρεσιών ΑΣΠΑΙΤΕ ·  
Log Files ·  
Δήλωση μαθημάτων ·  

 

Επιπλέον, η Microsoft θα συλλέξει τα ελάχιστα προσωπικά σας δεδομένα, 

επειδή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Teams για την τηλεδιάσκεψή μας, που 

είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή, όπως: 

Τύπος δεδομένων και 
παραδείγματα 

Η MS χρησιμοποιεί τα δεδομένα 
για: 

Πληροφορίες χρήστη: 
Όνομα χρήστη που εμφανίζεται, 
κωδικοποιημένο username , email 

Σύνδεση των χρηστών 

Πληροφορίες συνεδρίας: 
Χρόνος λήξης συνεδρίας, χρόνος 

πρόσκλησης, έκδοση της client 
εφαρμογής, email χρήστη, 

κωδικοποιημένο 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 συστημάτων, τύπος 
σύνδεσης, ποιοτικά στοιχεία 
σύνδεσης και δικτύου. 

Σύνδεση των χρηστών και 
βελτιστοποίηση της εμπειρία του 

καθώς και για χρήση των 
υπηρεσιών Teams. 

 

 

Ο φοιτητικός λογαριασμός και τα προσωπικά σας δεδομένα που τον 

συνοδεύουν φιλοξενούνται στους εξυπηρετητές του συστήματος Microsoft 

365, το οποίο καλύπτεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων της Microsoft 

(https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentI

d=16043) και στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ ενεργεί ως διαχειριστής μέσω του 

συστήματος Dashboard με μοναδικά δικαιώματα την δημιουργία, αναστολή 

και κατάργηση λογαριασμών χωρίς όμως καμία πρόσβαση στα δεδομένα των 

λογαριασμών. 

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων 
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Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στο eclass κατά την διάρκεια 

των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021 θα διατηρηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής προσβάσεων (logs) των 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα 

διατηρηθούν στις ασφαλείς υποδομές ΑΣΠΑΙΤΕ για διάστημα δύο (2) ετών 

από τη λήξη χειμερινού εξαμήνου 2020-2021. 

Τα στοιχεία σύνδεσης που συλλέγει η Microsoft θα διατηρηθούν ένα έτος 

μετά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η συμμετοχή σας στο μάθημα. 

Δικαιώματα του φυσικού προσώπου για τα προσωπικά δεδομένα του 

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες του ΠΕΣΥΠ έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης 

στα προσωπικά δεδομένα τους που διατηρεί η ΑΣΠΑΙΤΕ. Το δικαίωμα της 

διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους μπορούν να το ασκήσουν, 

εφόσον δεν περιορίζεται από τις ισχύουσες νομικές δεσμεύσεις και 

υποχρεώσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ για την  εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

ή για τα δικαιώματά των συμμετεχόντων ή ακόμη αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά 

παραβιάζονται μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@aspete.gr και ο 

οποίος θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα 

μήνα. 

Εάν δεν επιλυθεί το θέμα της παραβίασης των δεδομένων, μπορεί να γίνει 

καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

μέσω του ιστότοπου https://www.dpa.gr . 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επισκεφτείτε την 

αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 

2. Ασφαλιστικές δικλίδες και μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η μάθηση με μέσα εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας 
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Οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν στις εξ 

αποστάσεως διδασκαλίες βασίζονται σε λογικές ενέργειες και καλές 

πρακτικές που εφαρμόζονται και στις δια ζώσης διδασκαλίες. Οι εμπειρίες 

των ακαδημαϊκών στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών/ 

φοιτητριών τροφοδοτεί επίσης τις διαθέσιμες επιλογές μας. 

Η εφαρμογή της προστασίας προσωπικών δεδομένων (κεφαλαίου 1) και οι 

όροι χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και των 

Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ (κεφάλαιο 3) περιλαμβάνουν τα παραπάνω και 

παρέχουν ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας 

και παράλληλα της διαφάνειας στις εξ αποστάσεως διδασκαλίες. 

Η πολιτική αυτή θα είναι δημόσια και διαθέσιμη σε όλους όσους συμμετέχουν 

στη εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Βασικά στοιχεία της πολιτικής που τεκμηριώνουν την αδιαβλητότητα και την 

αξιοπιστία των εξετάσεων είναι: 

 Η ενεργοποίηση των σπουδαστών/σπουδαστριών για την τήρηση των 

όρων των εξ αποστάσεως διδασκαλιών ώστε να αντιλαμβάνονται ότι οι 

κανόνες για τις διδασκαλίες στον χώρο της Σχολής ισχύουν και στον 

χώρο του σπιτιού τους. 

 Η διαδικασία ταυτοποίησης των σπουδαστών/σπουδαστριών με τρόπο 

που να εγγυάται τη συμμετοχή των ιδίων και όχι άλλων τρίτων. 

 Η εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εγγυάται τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 

αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας των σπουδαστών/σπουδαστριών. 

 Ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων συμμέτοχης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών στα εξ αποστάσεως μαθήματα και ο 

έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων σε συνθήκες εξετάσεων. 

 

3. Όροι Χρήσης του Δικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

των Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ - Διενέργεια μαθημάτων από απόσταση 
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Η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξ αποστάσεως 

μαθημάτων είναι η ακόλουθη: 

H χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα διέπεται από τους όρους που ακολουθούν: 

1. Ο ιδρυματικός λογαριασμός, μέσω του οποίου παραχωρείται πρόσβαση 

στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχεται στους φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ με 

σκοπό την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

καθώς και την πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη με μια σειρά από 

εφαρμογές και υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

2. Ο λογαριασμός παρέχεται σε κάθε φοιτητή για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών του και τη εκπλήρωση του καθήκοντος της 

εκπαίδευσης που έχει ανατεθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την/τον ίδια/ίδιο. 

3. Με την εγγραφή της/του στο ΠΕΣΥΠ, η/ο κάθε φοιτητής αποκτά 

πρόσβαση στον ιδρυματικό λογαριασμό του μέσω ενός ονόματος χρήστη 

(username) και ενός κωδικού (password) με τα οποία θα μπορεί να 

συνδέεται και στο δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, να έχει πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, να συμμετέχει σε δράσεις που 

γίνονται για τους σπουδαστές από τους καθηγητές της σχολής, όπως 

σύγχρονα μαθήματα εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικές τάξεις και άλλες, 

καθώς και να επικοινωνεί μέσω e-mail με τα μέλη της κοινότητας της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και του διαδικτύου γενικότερα. 

4. Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να διατηρήσει με επιμέλεια τα στοιχεία 

πρόσβασης του λογαριασμού του (δηλαδή το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό του) για να μπορεί να συνδέεται και δεν θα πρέπει να τα 

γνωστοποιεί ή να τα αφήνει να τα δει κάποιος άλλος. 

5. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. 

Πιθανή διαρροή του κωδικού βαρύνει τον νόμιμο κάτοχο του 

ιδρυματικού λογαριασμού. 

6. Για κάθε φοιτητή είναι επιτρεπτός μόνο ένας ιδρυματικός λογαριασμός. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται περισσότεροι του ενός λογαριασμοί, 

αυτοί θα απενεργοποιούνται αυτόματα για 30 ημέρες, με ταυτόχρονη 
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ειδοποίηση του χρήστη, με την αιτιολογία της απενεργοποίησης. Στη 

συνέχεια θα διαγράφονται. 

7. Ο ιδρυματικός λογαριασμός υπόκειται στις ρυθμίσεις περιορισμούς και 

συστήματα αυτομάτου ελέγχου από πιθανή κακόβουλη χρήση κάθε 

υπηρεσίας. 

8. Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το υλικό που η/ο 

σπουδάστρια/σπουδαστής διακινεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας 

και την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών 

από την διακίνηση του υλικού. Το περιεχόμενο που διακινείται από τον 

φοιτητή δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει την ΑΣΠΑΙΤΕ. 

9. Για τα μηνύματα που αποστέλλει ο κάθε φοιτητής ή το υλικό που 

δημοσιεύει μέσω των υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ, ο φοιτητής πρέπει να 

φροντίσει ώστε: 

 Το ψηφιακό υλικό που διακινεί /αναρτά θα πρέπει να μην 

προσβάλλει, δυσφημεί ή υβρίζει άλλα μέλη της ΑΣΠΑΙΤΕ, άλλους 

επισκέπτες του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, 

καθώς επίσης πρέπει να ακολουθεί τους νόμους και τα χρηστά ήθη. 

Επιπλέον, το υλικό αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το 

σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε 

μέλους της ΑΣΠΑΙΤΕ και του Διαδικτύου γενικότερα και να είναι 

σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 

διάφορες μειονότητες. 

 Να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών 

(viruses) ή άλλων κακόβουλων στοιχείων που μπορούν να 

βλάψουν τα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) της ΑΣΠΑΙΤΕ ή 

άλλους χρήστες του Διαδικτύου. 

 Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από το μέλος ή εν γνώσει του 

από άλλους. 

 Δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του δικτύου της 

ΑΣΠΑΙΤΕ, το σύνολο του περιεχομένου που διακινεί ή αναρτά κάθε 

μέλος δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, 

δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, πορνογραφική χροιά 

ή/και να προωθεί το μίσος, τον φανατισμό, τη βία, τα ναρκωτικά, 

το αλκοόλ, τα τυχερά παίγνια και λοιπό ακατάλληλο περιεχόμενο, 
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το οποίο μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

φοιτητών. 

 Το περιεχόμενο που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους 

υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο 

της ΑΣΠΑΙΤΕ για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με ρητή 

αναφορά στο μέλος που το δημιούργησε/ανάρτησε. 

10.Η ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούται, εάν με οποιοδήποτε τρόπο υποπέσει στην 

αντίληψή της ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι 

σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες 

λειτουργίας του Διαδικτύου (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή 

της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά 

ή μερικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν 

μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για 

τυχόν ζημία υπέστη από το πιο πάνω. 

11.Για κάθε πρόβλημα που πιθανά παρουσιαστεί κατά τη χρήση του 

ιδρυματικού λογαριασμού, η/ο κάθε σπουδάστρια/σπουδαστής μπορεί 

να απευθύνονται στον αρμόδιο διαχειριστή των ιδρυματικών 

λογαριασμών της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

12.Όταν ένας χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την εξυπηρέτηση 

ενός αιτήματος ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, 

αποστέλλει πληροφορίες προς τους δικτυακούς τόπους υπηρεσιών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, οφείλει 

να παρέχει τις πληροφορίες αυτές ορθά και με ακρίβεια. Οι 

πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται 

μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το 

νόμο αρχή ή αρχές σε περίπτωση που η χρήση του δικτύου της 

ΑΣΠΑΙΤΕ αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση 

του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ από κάποιον χρήστη αντιβαίνει τους 

κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες 

του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν 

μέρος οποιασδήποτε έρευνας των αρχών. 

13.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 
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αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα 

πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε 

ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει 

πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του 

χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής 

δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας. 

14.Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν το δικαίωμα -εφόσον 

υποπέσει στην αντίληψή τους- να απομακρύνουν από τις υπηρεσίες 

του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ, υλικό ή τμήμα υλικού που παραβιάζει τον 

παρόντα κανονισμό. 

15.Ο κάθε χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλει να κάνει ορθή 

(σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις σχετικές οδηγίες) χρήση του 

λογισμικού και του υλισμικού στο οποίο η ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρέχει 

πρόσβαση και να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια που μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο και να βλάψει τα πληροφοριακά συστήματα και τους 

χρήστες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και γενικότερα του διαδικτύου. 

16.Αν κάποιος χρήστης του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ παρατηρήσει οτιδήποτε 

το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να 

ενημερώνει τους διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με 

αυτό. 

17.Οι διαχειριστές του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα τα αρμόδια συλλογικά όργανα σε περιπτώσεις σημαντικής ή 

συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας. 

18.Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ που παρέχονται σήμερα 

ή θα υπάρξουν στο μέλλον παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 

19.Η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες των 

υπηρεσιών του δικτύου της, στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων 

των υπηρεσιών της, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία 

προειδοποίηση. 

20.Η/ο κάθε σπουδάστρια/σπουδαστής για την εγγραφή της/του 

θεωρείται ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία 

επιφύλαξη τους παραπάνω όρους. 
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Ορθότητα δηλούμενων πληροφοριών 

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς όλες τις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ με 

την συμπλήρωση σχετικών online ή μη φορμών, αποστολή ηλεκτρονικής ή 

έντυπης αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή 

κάποιας υπηρεσίας από την ΑΣΠΑΙΤΕ, οι πληροφορίες πρέπει να 

συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε 

για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας θεωρούνται εμπιστευτικές και 

μεταβιβάζονται μόνο στους αρμόδιους χειριστές/υπευθύνους για την 

εξυπηρέτηση του αιτήματος. 

Διαβίβαση πληροφοριών σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές 

Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του χρήστη ή χρήση υπηρεσίας του 

δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ και των ακαδημαϊκών συνεργατών της αντίκειται στους 

νόμους ή τους κανόνες χρήσης της υπηρεσίας οι σχετικές πληροφορίες θα 

διαβιβάζονται στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές εφόσον 

ζητηθούν από αυτές στα πλαίσια οποιασδήποτε έρευνας. 

Δήλωση εχεμύθειας όσων χειρίζονται προσωπικά δεδομένα 

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε 

υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από το δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, 

πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία), τότε ο υπεύθυνος για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος 

πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). 

Όλοι οι εργαζόμενοι και συμβαλλόμενοι συνεργάτες, που χειρίζονται 

προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται από δήλωση εχεμύθειας, που έχουν 

υπογράψει, και δεν χρησιμοποιούν τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση 

για άλλο σκοπό πέρα από την εξυπηρέτηση των αιτημάτων και την επίλυση 

των προβλημάτων. 

Περιορισμός Ευθύνης 
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 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό σας, το υλικό ή 

άλλο υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων 

προς δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, και δραστηριότητες που 

παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο και 

δραστηριότητες δεν μπορούν να αποδοθούν στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ούτε 

αντιπροσωπεύουν αυτήν ή τη γνώμη της. 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια ή διαστρέβλωση του 

περιεχόμενου σας σε περιπτώσεις δικής σας παρέμβασης, ή/και 

διαγραφής του, ή σε περιπτώσεις που το σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου που έχετε εγκαταστήσει έχει κενά ασφαλείας ή/και δεν 

έχει αναβαθμιστεί κατάλληλα, π.χ. σε πρόσφατες εκδόσεις. 

 Η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή 

καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο 

της παρούσας δήλωσης, στο βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση 

έχει προκληθεί από περιστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εύλογο 

πεδίο ελέγχου της ΑΣΠΑΙΤΕ (όπως διαφορές στις εργασιακές σχέσεις, 

φυσικά φαινόμενα ή καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή 

τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη, ατυχήματα ή 

συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κρατική εντολή). 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις 

οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις 

που δεν επηρεάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΕΣΥΠ ο οποίος έχει 

εγκριθεί με την απόφαση 9/4-11-2015 (θ.2.14) της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Ο Αντιπρόεδρος της ΔE 

 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                     Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 

       

 

 

Τα Μέλη 

 

 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 

 

Δημήτριος Ανέστης 

 

 

Αθανάσιος Ζήσης 
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Αριστείδης Παπαγρηγορίου 

 

 

Παντελής Μαλατέστας 

 

 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ 

  

 

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη 
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