
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

 

 

Δηλϊςεισ αδυναμίασ ςυμμετοχήσ, ειδικήσ ςυμμετοχήσ και απρόοπτων 

δυςχερειϊν ςυμμετοχήσ ςτην εξ αποςτάςεωσ εξζταςη μαθημάτων κατά 

την εξεταςτική περίοδο του Ιουνίου-Ιουλίου 

 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ εξζταςθ των μακθμάτων του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του ΔΠΘ, κατά τθν εξεταςτικι περίοδο του Ιουνίου- Ιουλίου, 

κα γίνει αποκλειςτικά με τθ χριςθ των ψθφιακϊν μζςων που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 

ΔΠΘ για τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία (e-class και SkypeforBusiness) ανάλογα με το 

είδοσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ (προφορικι-γραπτι).  

Σφμφωνα με το παραπάνω όςοι φοιτθτζσ  

α) αδυνατοφν να ςυμμετζχουν ςτην εξ αποςτάςεωσ εξζταςη των μαθημάτων λόγω 

προβλημάτων υγείασ ή ανυπζρβλητων τεχνικϊν προβλημάτων   

ή 

β) δικαιοφνται ειδικοφ τρόπου εξζταςησ (Φοιτητζσ ΑΜΕΑ, ευπαθείσ ομάδεσ, με 

ειδικζσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ) 

καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ 

(secr@eled.duth.gr) μζχρι τισ 20 Ιουνίου, υπογεγραμμζνθ από τουσ ίδιουσ, τθν 

αντίςτοιχθ  υπεφκυνθ διλωςθ κατά περίπτωςθ ωσ ακολοφκωσ: 

Α) ΔΗΛΩΗ «Αδυναμίασ ςυμμετοχήσ ςτην εξ αποςτάςεωσ εξζταςη όλων των 

μαθήματων»: Οι φοιτθτζσ/τριεσ που για λόγουσ υγείασ ι εξ αιτίασ ανυπζρβλθτων 

τεχνικϊν προβλθμάτων αδυνατοφν να ςυμμετάςχουν ςτουσ εξ αποςτάςεωσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ όλων των μαθημάτων τησ εξεταςτικήσοφείλουν νακατακζςουν 

υπεφκυνθ διλωςθ (Βλ. ςχετικό υπόδειγμα)ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ ζωσ τισ 20 

Ιουνίου 2020. 

Η διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον/τθν  ίδιο τον/τθν  

φοιτθτι/τρια ςτο (secr@eled.duth.gr) και ςτθ ςυνζχεια εξετάηεται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο (ΔΣ) του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ  υπεφκυνουσ των μακθμάτων 

προκειμζνου να λθφκεί ςχετικι απόφαςθ.  

 

Β) ΔΗΛΩΗ «Ειδικήσ εξζταςησ μαθήματοσ ή μαθημάτων»: Οι φοιτθτζσ/τριεσ που 

ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (ΑΜΕΑ, ευπακείσ ομάδεσ, με ειδικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ) εφόςον επικυμοφν για ζνα μζροσ ι το ςφνολο των μακθμάτων να  
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εξεταςτοφν με ειδικό τρόπο ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ και ςφμφωνα με το 

ςχετικό ζγγραφο τθσ ΔΟΣΥΠ (ΔΠΘ/ΔΑΦ/ΤΠΣΦΜ/34173/2266/516/14-02-2019) 

μποροφν να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ (Βλ. ςχετικό υπόδειγμα)ςτθ Γραμματεία 

του Τμιματοσ ζωσ τισ 20 Ιουνίου 2020 . 

Η διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, υπογεγραμμζνθ από τον/τθν ίδιο τον/τθν  
φοιτθτι/τρια,  ςτο (secr@eled.duth.gr) 

 

Επιπλζον, ενημερϊνονται οι φοιτητζσ του Σμήματοσ ότι ςε περίπτωςη πουκατά τη 

διάρκεια τησ διαδικαςίασ τησ εξ αποςτάςεωσ αξιολόγηςησ οποιουδήποτε 

μαθήματοσ προκφψει τεκμηριωμζνη αδυναμία ςυμμετοχήσ ή απρόοπτεσ δυςχζρειεσ 

λόγω ανεπαρκοφσ ανταπόκριςησ των τεχνικϊν μζςων,παρζχεται δυνατότθτα εκ νζου 

διενζργειασ τθσ εξζταςθσ,  με ευκφνθ του υπευκφνου του μακιματοσ και ςε 

ςυνεργαςία με τον Πρόεδρο του Τμιματοσ και τθν Επιτροπι εποπτείασ τθσ εξ 

αποςτάςεωσ εξζταςθσ τθσ Κοςμθτείασ. 

Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διευκόλυνςθσ ο/θ φοιτθτισ/τρια οφείλει να κατακζςει 

ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ θλεκτρονικά τθν υπεφκυνθ διλωςθ «Απρόοπτων 

δυςχερειϊν ςτθν εξ αποςτάςεωσ εξζταςθ μακιματοσ» μία θμζρα μετά τθν 

προγραμματιςμζνθ εξζταςθ του μακιματοσ, ςτθν οποία δεν κατζςτθ δυνατό, 

τεκμθριωμζνα, λόγω απρόοπτων δυςχερειϊν να ςυμμετάςχει. 

Η διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, υπογεγραμμζνθ από τον/τθν  ίδιο τον/τθν  

φοιτθτι/τρια, ςτο (secr@eled.duth.gr) αποκλειςτικά μία θμζρα μετά τθν 

προγραμματιςμζνθ εξζταςθ:   
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  Αλεξ/πολθ, ……………………… 

Δ Η Λ Ω  Η  ΦΟΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ  
ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΞ  ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΞ ΕΣΑΗ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  
 

Προσ το Διοικητικό υμβοφλιοτου Σμήματοσ  

Ονοματεπϊνυμο φοιτθτι/ριασ: ……………………………………………………… 

Εξάμθνο:  ……………………………………………………… 

Α.E.Μ.: ……………………………………………………… 

Τθλζφωνο: ……………………………………………………… 

 

Δθλϊνω υπεφκυναότι αδυνατϊ να ςυμμετάςχω ςτθν εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθ των 

μακθμάτων  για τουσ κάτωκι λόγουσ:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

και αιτοφμαι τθν εξζταςθ όλων των μαθημάτων, που ζχω δθλϊςει, με άλλο τρόπο, 
ςφμφωνα με αρικμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Βϋ/ 20-5-2020) και τθν με 
αρικμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ. Βϋ/ 21-5-2020)» 

 

Ο αιτϊν / Η αιτοφςα 

 

[Ονοματεπώνυμο και υπογραφή] 

 

 

  



Αλεξ/πολθ, ……………………… 

 

Δ Η Λ Ω  Η  ΦΟΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ  
ΕΙΔ ΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ή  ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  

 

Προσ τη Γραμματεία του Σμήματοσ  

Ονοματεπϊνυμο φοιτθτι/ριασ: ……………………………………………………… 

Εξάμθνο:  ……………………………………………………… 

Α.E.Μ.: ……………………………………………………… 

Τθλζφωνο: ……………………………………………………… 

 

Παρακαλϊ να λθφκεί μζριμνα ςυμμετοχισ μου ςτθν εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθ 
του/των  κάτωκι  μακιματοσ/των:  
α)……………………………………………………… 
β)……………………………………………………… κ.α. 
με τρόπο που ανταποκρίνεται ςτισ δυνατότθτζσ μου, λαμβάνοντασ υπόψιν ςασ ότι 
ανικω ςτθν ειδικι κατθγορίαφοιτθτϊν……………………………………………… ςφμφωνα με τθν 
επιςυναπτόμενθ  γνωμάτευςθ. 
 

 

 

Ο αιτϊν / Η αιτοφςα 

 

[Ονοματεπώνυμο και υπογραφή] 

 

 

  



Αλεξ/πολθ, ……………………… 

Δ Η Λ Ω  Η  ΦΟΙΣΗΣΗ/ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ  
ΑΠΡΟΟΠΣΩΝ ΔΤΧΕΡΕΙΩΝ ΣΗΝ ΕΞ  ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΞ ΕΣΑΗ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
 
 

Προσ  
τον Τπεφθυνο/η του μαθήματοσ κ………………….  
&τον Πρόεδρο του ΠΣΔΕ κ.  Χ.  ακονίδη  
 
 
 

Ονοματεπϊνυμο φοιτθτι/ριασ: ……………………………………………………… 

Εξάμθνο:  ……………………………………………………… 

Α.E.Μ.: ……………………………………………………… 

Τθλζφωνο: ……………………………………………………… 

 

«Παρακαλϊ να εξετάςετε τθ δυνατότθτα εκ νζου διενζργειασ εξ αποςτάςεωσ εξζταςθσ του 

μακιματοσ  …………..……………………………… , του ………… εξαμινου, με υπεφκυνο/θ 

διδάςκοντα/ουςα τον/τθν κ. …………………………., μετά το πζρασ τθσ εξεταςτικισ περιόδου, 

κακϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ εξζταςθσ του μακιματοσ ςτισ 

…………………………………… δεν κατζςτθ δυνατό να ςυμμετάςχω για τουσ κάτωκι λόγουσ:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αναλυτικι αναφορά και τεκμθρίωςθ των λόγων αδυναμίασ ςυμμετοχισ) 

 

Ο αιτϊν / Η αιτοφςα 

 

[Ονοματεπώνυμο και υπογραφή] 


