
 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πολιτική και κανόνες 

για την προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής 

ιδιοκτησίας (Γνωμ.4&7/2020 ΑΠΔ) 
 
Το σύνολο του υλικού των μαθημάτων που προσφέρονται από το ΠΜΣ "Δημόσια Διοίκηση 

Τοπική Αυτοδιοίκηση" για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 

ασύγχρονων και σύγχρονων ψηφιακών τάξεων και εργαλείων (Open eclass, Moodle, MS 

Teams καθώς και εναλλακτικών αυτών), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά, κειμένων, διαφανειών, γραφημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, 

σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, προσομοιώσεων και γενικά κάθε είδους αρχείων, 

αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και 

διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα 

δικαιώματα τρίτων. (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποφάσεις 4/7-09-20, 

7/14-04-20) 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, 

ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάδοση, 

έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση του υλικού των μαθημάτων που διεξάγονται από 

απόσταση, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Διδάσκοντα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, πρόκειται να 

κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση 

ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου και ικανοποίηση όλων των αξιώσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Των ανωτέρω εξαιρείται η απλή παρακολούθηση και «φόρτωση» (download) του 

μαθησιακού υλικού για αυστηρά προσωπική χρήση των φοιτητών για σκοπούς μελέτης, 

εκπόνησης ασκήσεων/εργασιών και διεξαγωγής έρευνας. 

 

Κανονισμός Τηλεδιασκέψεων 

Οι τηλεδιασκέψεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα πρέπει να 

ιδωθούν ως μέσο υποβοήθησης των φοιτητών προς την κατάκτηση των μαθησιακών 

στόχων κάθε μαθήματος, την καθοδήγηση της μελέτης τους και τη διευκόλυνση της μεταξύ 

τους συνεργασίας. Οι τηλεδιασκέψεις λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με ένα πλαίσιο 

δεσμευτικών κανόνων, που περιλαμβάνονται και περιγράφονται στον ανά χείρας 

κανονισμό λειτουργίας. Συγκεκριμένα: 

 

1. Στις τηλεδιασκέψεις οι συμμετέχοντες/ουσες εγγράφονται και συμμετέχουν με το πλήρες 

ονοματεπώνυμό τους. Εγγραφές με ψευδώνυμα  θα διαγράφονται από τον συντονιστή της 

τηλεδιάσκεψης. 



 

2. Όπου απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να δίδεται το 

ακαδημαϊκό email του/ης φοιτητή/τριας, εκτός αν ως προς αυτό αντιμετωπίζονται 

αξεπέραστα προβλήματα. 

 

3. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενεργοποιούν το μικρόφωνο και την κάμερά τους κάθε φορά 

που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο ή όταν τους/τις το ζητήσει ο/η διδάσκων/ουσα. 

 

4.  Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η εγγραφή και ο 

διαμοιρασμός του περιεχομένου της τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος 

πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης[1]. Απαγορεύεται, επίσης, η εγγραφή, ηχογράφηση, 

φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των διασκέψεων με άλλο μέσο και βεβαίως η κοινοποίηση 

τέτοιου υλικού. 

 

5. Ο σεβασμός στο πρόσωπο των συμμετεχόντων/ουσών προϋποθέτει ότι η εικόνα και 

φωνή τους δεν θα εκτίθεται χωρίς την άδεια τους κατά την τηλεδιάσκεψη σε τρίτους, που 

ενδεχομένως παραβρίσκονται στον χώρο από τον οποίον συνδέεται ο φοιτητής/τρια. Κατά 

συνέπεια συνιστάται στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να συνδέονται από έναν προσωπικό 

χώρο εργασίας στον οποίο θα βρίσκονται μόνοι∙ και όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, να 

χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνο. 

 

6. Το υλικό, που διαμοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών κατά τη διάρκεια της 

τηλεδιάσκεψης, διατίθεται αυστηρά για την προσωπική τους μελέτη και χρήση. 

Απαγορεύεται κάθε είδους διακίνηση και χρήση του εκτός του χρόνου διδασκαλίας. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες μεριμνούν ώστε το λογισμικό ή το υλικό που θα διαμοιράσουν να 

μην περιέχει ιούς ή άλλα κακόβουλα στοιχεία. Το σύνολο του περιεχομένου, που 

διαμοιράζεται, και κάθε είδους επικοινωνία, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 

τηλεδιάσκεψης, δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, 

συκοφαντική, ρατσιστική, σεξιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον 

φανατισμό, τη βία, και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλει την προσωπικότητα 

των συμμετεχόντων/ουσών. 

 

7. Οι τηλεδιασκέψεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται κατά κανόνα στο πλαίσιο του 

ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος του ΠΜΣ. Εξαίρεση αποτελούν οι συναντήσεις, που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αναπλήρωσης του μαθήματος, ή οι έκτακτες 

συναντήσεις, που έχουν συμφωνηθεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων, από τον 

διδάσκοντα Καθηγητή. 

 

8.  Οι φοιτητές/τριες, που αποχωρούν από την τηλεδιάσκεψη προτού αυτή ολοκληρωθεί, 

οφείλουν να ενημερώσουν τον/η διδάσκοντα/ουσα. 

 

Οι παραπάνω κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλους/ες όσου/ες συμμετέχουν στην 

τηλεδιάσκεψη. Σε ενδεχόμενη παραβίασή τους, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνουν άμεσα 

τον/η φοιτητή/τρια. Μπορούν, δε, να αφαιρέσουν υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τον 

κανονισμό ή να ζητήσουν από τον/η φοιτητή/τρια που παραβιάζει τους κανόνες να 

αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη, εφόσον μετά από σχετική σύσταση δεν 

ευθυγραμμιστεί με την τήρησή τους. 

  

  

[1] Εξαιρούνται ειδικές και καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η 

υποστήριξη της μάθησης φοιτητών/τριών με ειδικές δυσκολίες. 


