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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Σφγκλθτοσ του ΔΠΘ ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ υπ' αρικμ. 1/31/04.06.2020 αποφάςιςε το 

πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθσ/ εξζταςθσ για όλα τα 

Τμιματα του Ιδρφματοσ, τα κυριότερα ςθμεία των οποίων ςυηθτικθκαν και 

εξειδικεφτθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ υπ’ αρικμ. 9/09.06.2020 του Τμιματοσ και 

ςυνοψίηονται παρακάτω (λεπτομζρειεσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν διεφκυνςθ 

https://tinyurl.com/y9gpvwmp).  
 

(1)Τρόποι αξιολόγηςησ: γραπτι εργαςία, γραπτι εξ αποςτάςεωσ εξζταςθ (μζςω e-
class) και προφορικι εξ αποςτάςεωσ εξζταςθ (μζςω SkypeforBusiness) 

 

(2)Δικλίδεσ εξαςφάλιςησ του αδιάβλητου τησ εξ αποςτάςεωσ εξζταςησ: 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

 αποκλειςτικι χριςθ του ιδρυματικοφ λογαριαςμοφ από τουσ εξεταηόμενουσ 

 επίδειξθ ταυτότθτασ (αςτυνομικισ ι φοιτθτικισ) μζςω κάμερασ 

 ενεργι κάμερα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ 

 αίτθμα ταυτοπροςωπίασ από τον υπεφκυνο του μακιματοσ ςε οποιαδιποτε χρονικι 
ςτιγμι τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ και ςε οποιονδιποτε εξεταηόμενο 

 διλωςθ από όλουσ τουσ εξεταηόμενουσ ότι είναι γνϊςτεσ τουΚώδικα Δεοντολογίασ και 
Καλώσ Πρακτικών του ΔΠΘ, τθσ Πολιτικήσ του ΔΠΘ για την προςταςία των προςωπικών 
δεδομζνων, του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Τμήματοσ και του πλαιςίου διεξαγωγήσ 
των εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων (βλ. ιςτοςελίδα του Τμιματοσ https://eled.duth.gr/ι του 
ΔΠΘhttp://duth.gr/). 

 ακφρωςθ εξζταςθσ ι ςυμπλθρωματικι διεξαγωγι τθσ για ομάδα φοιτθτϊν, αν κρικεί 
αναγκαίο από τον υπεφκυνο του μακιματοσ λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων 

 

(3)Προχποθζςεισ για ςυμμετοχή των φοιτητών/τριών ςτην εξ αποςτάςεωσ εξζταςη 
οποιουδήποτε μαθήματοσ: οι φοιτθτζσ/τριεσ υποχρεοφνται να: 

 ζχουν δθλϊςει τα μακιματα και να ζχουν εγγραφεί ςτθν e-classτων μακθμάτων 
αποκλειςτικά με τον ιδρυματικό τουσ λογαριαςμό 

 ενθμερωκοφν για τον απαραίτθτο τεχνολογικό εξοπλιςμό και τισ τεχνικζσ και τισ 
μεκόδουσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ που ζχουν υιοκετθκεί από το ΔΠΘ ςτθν 
διεφκυνςθ https://itc.duth.gr/ 

 ζχουν κατακζςει μζςω Universis θλεκτρονικι διλωςθ μζχρι τισ 20 Ιουνίου 2020 για όλα 
τα μακιματα που επικυμοφν να εξεταςτοφν όπου αναφζρουν: 
«(α) ζλαβα γνϊςθ για τον τεχνικό εξοπλιςμό και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ταυτοποίθςθ και τθ 
ςυμμετοχι μου ςτθν εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθ 
(β) προτίκεμαι να ςυμμετζχω ςτθν εξζταςθ των παρακάτωμακθμάτων, χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά τον 
ιδρυματικό μου λογαριαςμό: (α) …………….., (β) …………………….. κ.λ.π. 
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(γ) αποδζχομαι: 
- τθν Πολιτικι  του ΔΠΘ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων  
- τον Κϊδικα Δεοντολογίασ και Καλϊν Πρακτικϊν του Ιδρφματοσ 
-τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Τμιματοσ 
- τον ζλεγχο λογοκλοπισ ςε όποιο γραπτό κείμενο παραδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ 
- το πλαίςιο αξιολόγθςθσ, όπωσ εξειδικεφεται από τον/τθν διδάςκοντα/ουςα ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ για κάκε 
μάκθμα 
- ότι οι εργαςίεσ /γραπτά που παραδίδονται ςτο πλαίςιο τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ ι παρουςιάηονται κατά 
τθν προφορικι εξζταςθ αποτελοφν αποκλειςτικά προϊόν προςωπικοφ πνευματικοφ μόχκου καιαναφζρουν με 
ςαφινεια οποιαδιποτε βοικεια προςφζρκθκε από άλλο πρόςωπο, οργανιςμό, ςφςτθμα ι/ και οι πθγζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ ςυγγραφι του γραπτοφ κειμζνου που κατατίκεται. 

 ζχουν άμεςα διακζςιμθ τθν αςτυνομικι ι φοιτθτικι ταυτότθτα ςε όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εξζταςθσ 

 

(3)Διαφοροποιήςεισ ςε ςχζςη με το πλαίςιο και τησ διαδικαςίεσ εξ αποςτάςεωσ 
αξιολόγηςησ: υπάρχουν τρεισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δίνεται θ δυνατότθτα 
υιοκζτθςθσ διαδικαςιϊν εξ αποςτάςεωσ  εξζταςθσ που αποκλίνουν από το πλαίςιο εξ 
αποςτάςεωσ εξζταςθσ που ζχει οριςκεί, μετά από ςχετικι αίτθςθ των 
ενδιαφερομζνων και υπό τθν εποπτεία των οργάνων που ζχουν ςυςτακεί γι’ αυτό το 
ςκοπό ςε κάκε Τμιμα και Σχολι:  

(α) φοιτθτζσ/τριεσ που για λόγουσ υγείασ ι εξ αιτίασ ανυπζρβλθτων τεχνικϊν προβλθμάτων 
αδυνατοφν να ςυμμετάςχουν ςτουσ εξ αποςτάςεωσ τρόπουσ,  

(β) φοιτθτζσ/τριεσ ΑΜΕΑ, ευπακϊν ομάδων, με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και 

 (γ)  φοιτθτζσ/τριεσ που για λόγουσ υγείασ ι ανεπαρκοφσ ανταπόκριςθσ των τεχνικϊν μζςων 
αναγκάςτθκαν να διακόψουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ κάποιου 
μακιματοσ. 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ των (α) &  (β) ομάδων καλοφνται να υποβάλουν ςχετικό αίτθμα ςτθ 
Γραμματεία του Τμιματοσ μζχρι τισ 20 Ιουνίου 2020, ενϊ οι φοιτθτζσ/τριεσ τθσ 
ομάδασ (γ) εντόσ μίασ ημζρασ μετά τθν αναγκαςτικι διακοπι τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ.  Για λεπτομζρειεσ και ζντυπα τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ τθσ 
Γραμματείασ του Τμιματοσ πατιςτε  ΕΔΩ . 

 

Παρακαλοφνται οι φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ακολουκιςουν τισ ανωτζρω 
οδθγίεσ με ‘ευλαβικι ςχολαςτικότθτα’.  Ζχουμε φτάςει ςτο τζλοσ μιασ δφςκολθσ 
περιόδου που οι προςπάκειεσ όλων μασ ςτζφκθκαν με επιτυχία.  

Τα μζλθ τθσ Συνζλευςθσ και όλο το προςωπικό του Τμιματοσ είμαςτε βζβαιοι πωσ οι 
φοιτθτζσ/τριεσ μασ ςτθν πλειοψθφία τουσ κα ςυνεχίςουν να εργάηονται με 
ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα, επιδεικνφοντασ κατανόθςθ για τυχόν προβλιματα 
που κα προκφψουν ςε αυτιν τθν πολφπλοκθ ςυνκικθ εξετάςεων που αναγκαςτικά 
υιοκετείται, ϊςτε να ‘αφιςουμε πίςω μασ’ το δφςκολο εαρινό εξάμθνο του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-20 ικανοποιθμζνοι για τον αξιοπρεπι τρόπο που 
διαχειριςτικαμε τισ αδιανόθτεσ δυςχζρειεσ που ζφερεχωρίσ ουςιαςτικζσ ‘εκπτϊςεισ’ 
ςτο εκπαιδευτικό ζργο. 

 

Αλεξανδροφπολη 

11 Ιουνίου 2020 
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