
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 

 

Σροποποίηςη δήλωςησ ςυμμετοχήσ ςτην εξ αποςτάςεωσ εξζταςη 

μαθημάτων κατά την εξεταςτική περίοδο του Ιουνίου-Ιουλίου 

 

 

Σασ ενθμερώνουμε ότι μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των 

προσ εξζταςθ μακθμάτων  ςτο Universis, κατά τθν εξεταςτικι περίοδο του Ιουνίου-

Ιουλίου, δεν είναι δυνατι καμία τροποποίθςθ τθσ διλωςθσ αυτισ θλεκτρονικά ακόμα 

και αν δεν ζχει παρζλκει θ προκεςμία δθλώςεων.  

Για τον παραπάνω λόγο παρακαλοφμε να ελζγχετε προςεκτικά τη δήλωςή ςασ πριν 

την υποβάλετε οριςτικά.   

Σε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ και για λόγουσ που οφείλονται κυρίωσ ςε τεχνικά 

προβλιματα του ςυςτιματοσ, όςοι φοιτθτζσ/τριεσ επικυμοφν να προβοφν ςε 

τροποποίθςθ τθσ διλωςισ τουσ, μποροφν να κατακζςουν αποκλειςτικά μζςα ςτισ 

ίδιεσ προκεςμίεσ, δηλαδή μζχρι 20 Ιουνίου, υπογεγραμμζνθ από τουσ ίδιουσ,αίτηςη 

τροποποίηςησ ςτο secr@eled.duth.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secr@eled.duth.gr


Αλεξ/πολθ, ………………….. 

Α Ι Σ Η  Η  ΦΟΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ  
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΟ UNIVERSIS  

 

Προσ τη Γραμματεία του Σμήματοσ  

Ονοματεπώνυμο φοιτθτι/ριασ: ……………………………………………………… 

Εξάμθνο:  ……………………………………………………… 

Α.E.Μ.: ……………………………………………………… 

Τθλζφωνο: ……………………………………………………… 

 

Παρακαλώ  να κάνετε δεκτι τθν αίτθςι μου για τροποποίθςθ τθσ διλωςθσ μακθμάτων που 

υπζβαλα θλεκτρονικά ςτο Universisκακώσ (αναφζρετε τον λόγο για τον οποίο δεν 
ςυμπεριλάβατε το ςφνολο ή  μζροσ των μαθημάτων ςτην ηλεκτρονική ςασ δήλωςη 
πριν την οριςτική τησ υποβολή) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ωσ εκ τοφτου, δθλώνω ςυμπλθρωματικά ότι επικυμώ να ςυμμετζχω ςτθν εξζταςθ του/των 

κάτωκι μακιματοσ/των 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ/ΟΤΑ 

1    

2    

 

Δθλώνω ότι για να ςυμμετζχω ςτισ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ του/των ανωτζρω 
μακιματοσ/των ζλαβα γνώςθ: 

 του Κώδικα Δεοντολογίασ και Καλών Πρακτικών του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, 

 του Κανονιςμοφ Προπτυχιακών Σπουδών του Τμιματόσ μου  

 τθσ Πολιτικισ του ΔΠΘ για τθν προςταςία των προςωπικών δεδομζνων και τθσ πολιτικισ 
τιρθςθσ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των προςωπικών δεδομζνων κατά τθ διενζργεια τθσ 
αξιολόγθςθσ 

 τθσ απόφαςθσ Συγκλιτου και τθσ ειςιγθςθ του Πρυτανικοφ Συμβουλίου του ΔΠΘ που ορίηουν 
το Πλαίςιο των εξετάςεων κατά τθν τρζχουςα εξεταςτικι περίοδο 

Επιπλζον αποδζχομαι ρθτά: 
ότι οι εργαςίεσ / γραπτά που παραδίδω ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςισ μου ι παρακζτω κατά 
τθν προφορικι εξζταςθ είναι προϊόν του δικοφ μου αποκλειςτικά πνευματικοφ μόχκου και κα αναφζρω 
με ςαφινεια οποιαδιποτε βοικεια ζλαβα από άλλο πρόςωπο, οργανιςμό, ςφςτθμα / ι και τισ πθγζσ 
που χρθςιμοποίθςα ςτθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ ι του γραπτοφ το οποίο κα κατακζςω 

 

Ο αιτών / Η αιτοφςα 

 

*Ονοματεπώνυμο και υπογραφή+ 


