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Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Σε μια προσπάθεια διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας για 45 και πλέον χιλιάδες φοιτητές, 
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Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του 

Διοικητικού και Ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και των φοιτητών, 

συνέχισε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της ακαδημαϊκής χρονιάς, υλοποιώντας 

ηλεκτρονικά, με επιτυχία μέχρι σήμερα, όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

που ήταν σε εξέλιξη και πραγματοποιούνταν με φυσική παρουσία 
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Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
με απόφασή της στις 22/4/2020 στην 471η συνεδρίαση, αποφάσισε τη 

διεξαγωγή και των εξετάσεων των φοιτητών εξ αποστάσεως, με στόχο πάντα 

την ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους για τους φοιτητές και 

διεκπεραιώνοντας με αυτό τον τρόπο, όλες τις απαραίτητες ενέργειες με 

σκοπό την ομαλή έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους
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Απρίλιος 2020:

 03/04/2020 Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, ανακοινώνει ότι το ΕΑΠ 
λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης (μέτρα κατά της πανδημίας) και της αβεβαιότητας που 
συνεπάγεται, αλλά και λόγω της φύσης του Ιδρύματος (Σημ.: το ΕΑΠ είχε ήδη 
εμτατρέψει όλες τις δια ζώσης ΟΣΣ σε ηλεκτρονικές) εξετάζει τη διεξαγωγή των τελικών 
και επαναληπτικών εξετάσεων εξ αποστάσεως

 22/04/2020 αποφασίστηκε  στη ΔΕ (471η Συνεδρίαση) η διεξαγωγή εξ αποστάσεων 
εξετάσεων

 25/04/2020 ενημερώθηκαν μέλη ΣΕΠ, Διευθυντές και Συντονιστές για την απόφαση της 
ΔΕ όπως επίσης και οι φοιτητές
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Μάιος 2020:

 06-05-2020 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων σε 368 Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) οι οποίες θα 
γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω των εκπαιδευτικών πλατφορμών του Ιδρύματος και οι φοιτητές 
φοιτήτριες κάθε ΘΕ γνώριζαν τη μέθοδο, τη διάρκεια και την ώρα εξέτασης τους 

 23-05-2020 στάλθηκαν FAQs σε όλα τα μέλη ΣΕΠ 

 25-05-2020 στάλθηκε επιστολή στην Αρχή Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων για έγκριση της 
διαδικασίας εξετάσεων του ΕΑΠ

 27-05-2020 στάλθηκαν FAQs σε όλους τους φοιτητές

 29-05-2020 ενεργοποιήθηκε η νέα πλατφόρμα και οι φοιτητές των 06-07 Ιουνίου εξετάσεων, 
ενημερώθηκαν για τις προσομοιώσεις στο περιβάλλον εξέτασης ανάλογα με τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ 
τους
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 Εξετάσεις 6 Ιουνίου 2020 - 31 Ιουλίου 2020
 Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους

διδάσκοντες, (σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 10.β. του Ν.
2552/1997) αποφάσισαν τόσο τον τρόπο εξέτασης όσο και τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.
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Με βάση τις επιλογές 
μεθόδου εξέτασης, 

Πραγματοποιούνται 
εξετάσεις ως εξής: 

(στη δεξιά στήλη, 
φαίνεται ο αριθμός των 
Θεματικών Ενοτήτων που 
θα εφαρμόσουν την 
αντίστοιχη μέθοδο 
εξέτασης)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Αρ.

Θ.Ε.

Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία 97

Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία 20

Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία και Δυνητική Προφορική

Υποστήριξη γραπτού

31

Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία και Δυνητική Προφορική

Υποστήριξη γραπτού
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Συνδυασμός Γραπτή & Προφορική εξέταση 10

Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με ανοικτά βιβλία 27

Εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής και προφορική εξέταση επί των

θεμάτων εξέτασης την ίδια μέρα.
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Προφορική Εξέταση 27

Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης 71

Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης και

Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού
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Τελική Εργασία – Project 43

Τελική Εργασία- Project και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη εργασίας 24
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Διαδικασίες ημέρας Εξέτασης

 Πριν την εξέταση, οι φοιτητές υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των
διαδικασιών της εξέτασης

 Η πρόσβαση στα θέματα εξέτασης έγινε μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΑΠ,
πρόσβαση την οποία ο κάθε φοιτητής έχει ήδη με τους προσωπικούς κωδικούς
αναγνώρισης στο σύστημα,

 Η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών γίνεται ως εξής: Ο διδάσκοντας κάθε
τμήματος καλεί προσωπικά έναν-έναν τους φοιτητές/τριες που θα δηλώσουν παρουσία
τη μέρα εξέτασης, σε ηλεκτρονική αίθουσα ταυτοποίησης στην οποία θα είναι παρόντες
μόνο ο διδάσκων και ο εξεταζόμενος. Ο φοιτητής δείχνει κατάλληλο έγγραφο με σκοπό
την ταυτοποίησή του (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο ή δίπλωμα
οδήγησης) και αποχωρεί από την εικονική αίθουσα.
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Διαδικασίες ημέρας Εξέτασης

 Στη συνέχεια οι φοιτητές εισέρχονται στην εικονική αίθουσα με όλους τους υπόλοιπους
φοιτητές στην οποία θα υπάρχει οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ όλων των
φοιτητών του τμήματος και του διδάσκοντα.

 Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις εικονικές αίθουσες που
προαναφέραμε, ο διδάσκων επικοινωνεί με εντεταλμένους λειτουργούς του ΕΑΠ που θα
είναι σε υπηρεσία τη μέρα εξέτασης για διοικητική/τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας

 Οι εξετάσεις διεκπεραιώνονται με οπτική και ακουστική επιτήρηση από το διδάσκοντα
κάθε τμήματος με τη χρήση της κάμερας του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου του
κάθε φοιτητή ανάλογα με την προτίμηση του.

 Με την ολοκλήρωση της εξέτασης και κατά τη διάρκεια υποβολής των γραπτών από
τους φοιτητές στο σύστημα, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν διεκπεραιώσει οι
ίδιοι την τελική εξέταση, χωρίς βοήθεια από τρίτους
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Ειδικά διαμορφωμένη  πύλη δημιουργήθηκε στη διεύθυνση 
exams.eap.gr. 

Το περιβάλλον λειτουργίας της πύλης είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούσαν 
φοιτητές και καθηγητές κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. 

11
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Οι φοιτητές, εισερχόμενοι σε 
ένα ίδιο περιβάλλον με την 
εκπαιδευτική πλατφόρμα 
που χρησιμοποιούσαν κατά 
τη διάρκεια της ακαδημαϊκής 
χρονιάς, αρχικά καλούνται να 
διεκπεραιώσουν την 
προσομοίωση στη μέθοδο 
εξέτασης της κάθε Θεματικής 
Ενότητάς τους/Μάθημα.

12



Περιβάλλον Εξέτασης για Φοιτητές και Διδάσκοντες 13



Έλεγχος κειμενικής ομοιότητας
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Safe Exam Browser
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Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.
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Συμπερασματικά: 

 Οι εξετάσεις διενεργούνται με επιτυχία
 Δημιουργήθηκαν Demos προσομοίωσης για κάθε μια μέθοδο εξέτασης

και 10 μέρες πριν την προγραμματισμένη εξέταση τους οι φοιτητές είχαν
πρόσβαση στην πλατφόρμα λαμβάνοντας ειδικές οδηγίες για τη
διαδικασία ανά ΘΕ.

 192 Θεματικές Ενότητες διεξήγαγαν ταυτοποίηση και επιτήρηση
φοιτητών για σύνολο 23,797 φοιτητές μέσω της πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων, Skype for Business με τη στήριξη διοικητικών
λειτουργών του ΕΑΠ.
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Συμπερασματικά: 

 37 Θεματικές Ενότητες ολοκλήρωσαν τις τελικές εξετάσεις προφορικά,
μέσω SFB

 110 ΘΕ είχαν Θέματα Πολλαπλής Επιλογής στις οποίες τα αποτελέσματα
ήταν διαθέσιμα αυτόματα, με το τέλος της εξέτασης

 45 χιλιάδες φοιτητές είχαν πρόσβαση σε έκδοση ηλεκτρονικής
βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις για οποιαδήποτε χρήση (π.χ.
άδεια από την εργασία τους)

 Αποτελέσματα προς ενημέρωση των φοιτητών σε διάστημα 2-7 ημερών
από τη μέρα διεξαγωγής των εξετάσεων σε όλες τις ΘΕ.
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Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.

Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.

20



Ευστάθιος Ευσταθόπουλος
Καθηγητής ΕΚΠΑ, 

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης 
Καθηγητής, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ 

Ηλίας Γκοτσόπουλος 
Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

H Επιτροπή Συντονισμού και 
Υποστήριξης της Διαδικασίας Εξετάσεων

Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.
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Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής της εικόνας αυτή τη στιγμή.
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