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Ενέργειες για τους Φοιτητές 
Οι φοιτητές καλούνται:  

 Να λάβουν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως αξιολόγησης όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι  

 Να λάβουν γνώση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή 
τους, όπως:  

 σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 υπολογιστικό σύστημα 

 μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη (π.χ. κάμερα, μικρόφωνο, smartphone) 

 ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών για συμμετοχή στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης Skype for 
Business, GoogleMeet, Zoom. 

 εγγραφή στο elearning.auth.gr. 

 user agreement του εργαλείου ελέγχου λογοκλοπής Turnitin στο elearning.auth.gr 

 Να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση (που θα λάβουν κεντρικά από το ΚΗΔ ΑΠΘ) πριν από τη 
συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση ότι: 

 έλαβαν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις 
απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις 
και προτίθενται να συμμετέχουν 

 με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους 

 με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως 
εξετάσεις 

 δεχόμενοι πως οι εργασίες/γραπτά που παραδίδουν αποτελούν προϊόν του δικού τους, 
αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, αναφέροντας με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια 
έλαβαν από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησαν στη 
συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού τους 

 δεχόμενοι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν 

 αποδεχόμενοι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 
[Σε περίπτωση αποδοχής των παραπάνω, θα εμφανιστεί η λίστα των δηλωμένων μαθημάτων 
εαρινού εξαμήνου στον/η φοιτητή/τρια για να δηλώσει την πρόθεσή του/της για εξέταση σε αυτά 
με εξ αποστάσεως αξιολόγηση] 

Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση οι φοιτητές καλούνται 
να καταθέσουν στη γραμματεία του οικείου Τμήματος πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου  
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως 
αξιολόγηση, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο 
τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με 
αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020). 

 
 


