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Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου  2020-2021  

 

Αγαπητοί φοιτητές, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως 

προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του, 

και πλήρως συμμορφούμενο α) με τις διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την έννομη 

υποχρέωσή του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως 

αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (ΥΑ αριθμ. 59181/Ζ1), β)με την υποχρέωσή του 

για εκπλήρωση καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την εκπλήρωση 

του σκοπού του Δ.Π.Θ. που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης βάσει της διάταξης του 

άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, γ)με την ανάγκη προσαρμογής στις εξαιρετικές 

περιστάσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους 

τους φοιτητές να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους 

για την υγεία τη δική τους και του οικείου περιβάλλοντός τους, δ)με το γεγονός ότι η 

διενέργεια της αξιολόγησης αποτελεί τμήμα της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. 

και δεν απαιτείται συγκατάθεση για τη χρήση τηλεδιάσκεψης και ε) την ανάγκη ομαλής 

διεξαγωγής  της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με τη χρήση  ασφαλιστικών δικλίδων και 

ενιαίων μέσων εφαρμογής για τη  διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της 

αξιολόγησης αλλά και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, θέτει σε εφαρμογή το πλαίσιο που περιγράφεται στη σχετική 

απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για την υλοποίηση της τρέχουσας εξεταστικής 

περιόδου. 

Υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια των εξετάσεων: 

Α’ Βήμα:  Οι φοιτητές καλούνται να: 

-Λάβουν γνώση για τις τεχνικές και τις μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης, όπως αυτές 

θα προταθούν και θα χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες(Για την εξ αποστάσεως 

αξιολόγηση θα γίνεται χρήση των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν στο ΔΠΘ για την 

εξ αποστάσεως διδασκαλία (Skype for Business και e-class ) ενώ θα είναι διαθέσιμη και η 

πλατφόρμα Microsoft Teams για χρήση κατά τη κρίση του εξεταστή). 

-Λάβουν γνώση για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό(όπως εξοπλισμός, λογαριασμοί 

χρήστη)  και τις ενέργειες που απαιτούνται από μέρους τους για να συμμετέχουν στην εξ 

αποστάσεως αξιολόγηση κάθε μαθήματος, όπως περιγράφεται από τον διδάσκοντα, ως 

ταυτοποιημένοι χρήστες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

✓ σύνδεση στο διαδίκτυο,  
✓ υπολογιστικό σύστημα, 
✓ τεχνικά μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη και ταυτοποίηση σε περίπτωση 

γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης (μικρόφωνο  και κάμερα)  
✓ ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα 

τηλεδιάσκεψης (Skype for Business και Microsoft Teams), 
✓ χρήση του εργαλείου ελέγχου λογοκλοπής Turnitin στο https://eclass.duth.gr/ 
✓ εγγραφή στο https://eclass.duth.gr/ σε κάθε μάθημα στο οποίο επιθυμεί να 

μετέχει στις εξετάσεις. 
 

Β’ Βήμα! Πριν από τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις καλείστε:   

https://eclass.duth.gr/
https://eclass.duth.gr/
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να αποδεχθείτε ότι λάβατε γνώση: 

✓ της Πολιτικής του ΔΠΘ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

✓ του Κώδικα Δεοντολογίας  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  

✓ του Κανονισμού Προπτυχιακών  Σπουδών  του Τμήματος σας / του Κανονισμού ΠΜΣ,  

✓ τον έλεγχο λογοκλοπής σε όποιο γραπτό κείμενο(εργασία, γραπτό κ.λ.π.) 

παραδώσουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, 

✓ το πλαίσιο εξέτασης, όπως εξειδικεύεται-περιγράφεται από τον διδάσκοντα στη 

σχετική ανακοίνωση για κάθε μάθημα, 

✓ της απόφασης για την εξεταστική περιόδο του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού 

έτους 2020- 2021 της Συγκλήτου του ΔΠΘ που ορίζει το πλαίσιο των εξετάσεων κατά 

την τρέχουσα εξεταστική περίοδο. 

✓  ότι οι εργασίες /γραπτά που παραδίδετε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εξέτασής 

σας ή παραθέτετε κατά την προφορική εξέταση είναι προϊόν του δικού σας 

αποκλειστικά πνευματικού μόχθου αναφέροντας με σαφήνεια οποιαδήποτε 

βοήθεια λάβατε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα / ή και τις πηγές που 

χρησιμοποιήσατε στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού το οποίο καταθέσατε  

 

Η δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από την νέα σελίδα εξυπηρέτησης των 

φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή 

στην επόμενη εξεταστική περίοδο 

 
Γ’ Βήμα: Για να ταυτοποιηθείτε και να συμμετέχετε στις εξ αποστάσεως εξετάσεις  θα πρέπει 

να:  

✓ έχετε φροντίσει να έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία του ιδρυματικού 

λογαριασμού σας και να βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία του. Εάν δεν 

διαθέτετε ιδρυματικό λογαριασμό ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε στις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας όπως το email και το eClass θα πρέπει να 

αποταθείτε στην γραμματεία τους Τμήματος σας.  

✓ μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή Skype for Business ακολουθώντας 

τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο https://itc.duth.gr/skype-for-business/ 

στην ενότητα «Συμμετοχή φοιτητών σε προφορική αξιολόγηση με την 

υπηρεσία Skype for Business». 

✓ oι αντίστοιχές οδηγίες για το Microsoft Teams βρίσκονται στον σύνδεσμο 

https://itc.duth.gr/MSTeams/ στην ενότητα «Συμμετοχή φοιτητών σε 

προφορική αξιολόγηση με την υπηρεσία Microsoft Teams». 

✓ εγγραφείτε στο eClass μέσα από τη σελίδα https://eclass.duth.gr/ σε κάθε 

μάθημα στο οποίο επιθυμείτε να μετέχετε στις εξετάσεις. 

 

Σημαντικό: Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ’ αποστάσεως εξέταση 

καλείστε να το δηλώσετε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στη Γραμματεία του 

Τμήματος σας καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρετε ότι αδυνατείτε να 

συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση και αιτήστε εξέταση όλων των μαθημάτων, τα 

http://duth.gr/Portals/0/Privacy_Policy.pdf
http://duth.gr/Portals/0/KD_1.pdf
https://students.duth.gr/
https://itc.duth.gr/skype-for-business/
https://itc.duth.gr/MSTeams/
https://eclass.duth.gr/
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οποία έχετε δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 

1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).  

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε δια ζώσης εξέταση καλείστε να το 

δηλώσετε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στη Γραμματεία του Τμήματος σας 

καταθέτοντας αίτημα / υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρετε ότι αδυνατείτε να 

συμμετέχετε σε δια ζώσης  αξιολόγηση και ότι αιτείστε εξ αποστάσεως εξέταση όλων των 

μαθημάτων, τα οποία έχετε δηλώσει. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν άτομα που 

αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (ΦΕΚ 1856/15-5-2020 τ. Β’- όπως 

ισχύει). Για τις περιπτώσεις αυτές, ο Καθηγητής – Διδάσκον ενημερώνει για τον ακριβή τρόπο 

εξ αποστάσεως εξέτασης μέσω eclass και του σχετικού Παραρτήματος του Περιγράμματος 

Μαθήματος (Ενότητα Έκτακτες Ανάγκες). 

 

Θα πρέπει να έχετε άμεσα διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εξέτασης την 

ταυτότητά σας προς επίδειξη στην κάμερα. 

 

Τέλος παραθέτουμε συνδέσμους ιστοσελίδων, όπου μπορείτε να ανατρέξετε για οδηγίες, 

ενημερωτικά βίντεο και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των εργαλείων 

Skype for Business, Microsoft Teams και open eClass . 

Skype for Business: https://itc.duth.gr/skype-for-business/  

Microsoft Teams: https://itc.duth.gr/MSTeams/ 

Open eClass: https://itc.duth.gr/open-e-class/  

 

Διευκρινίσεις 

 

- Για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος θα πρέπει να 

απευθύνεσαι στον αντίστοιχο διδάσκοντα 

- Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής μπορείς να επικοινωνείς με το   

Υπολογιστικό κέντρο του Δ.Π.Θ. στη διεύθυνση : 

http://noc.duth.gr/, http://noc.duth.gr/contact/ 

Φόρμα επικοινωνίας: http://helpdesk.duth.gr/ 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/
https://itc.duth.gr/MSTeams/
https://itc.duth.gr/open-e-class/
http://noc.duth.gr/
http://noc.duth.gr/contact/
http://helpdesk.duth.gr/index.php?a=add

