
Ενημέπωζη θοιηηηών ζσεηικά με ηιρ εξεηάζειρ  
ηος σειμεπινού εξαμήνος 2020-21 

  
[Grams] Παπ, 22 Ιαν, 1:38 μ.μ. 

 
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι έσει ανηικαηαζηαθεί ηο έγγπαθο με Οδηγίερ ζσεηικά με ηιρ εξεηάζειρ ηος 
σειμεπινού εξαμήνος 2020-21. 
 
Σςγκεκπιμένα ζηη ζελίδα 8, η παπάγπαθορ πος ανέθεπε 
  
«Λάβοςν από ηο Πανεπιζηήμιο και καηαθέζοςν ηλεκηπονική δήλωζη ππιν από ηη ζςμμεηοσή 
ηοςρ ζε οποιαδήποηε εξέηαζη όηι έλαβαν γνώζη για ηιρ ηεσνικέρ ηηρ εξέηαζηρ με εξ 
αποζηάζεωρ μεθόδοςρ, για ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό και ηιρ απαιηούμενερ ενέπγειερ για ηη 
ζςμμεηοσή ηοςρ και ηην ηαςηοποίηζή ηοςρ ζηιρ εξεηάζειρ και όηι πποηίθενηαι να ζςμμεηέσοςν 
με: 9 - ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό καηά ηη διάπκεια εξέηαζήρ ηοςρ - ηη σπήζη ηος 
ιδπςμαηικού ηοςρ λογαπιαζμού, αποκλειζηικά - δήλωζη όηι οι επγαζίερ και ηα γπαπηά πος 
παπαδίδοςν (δ΄ επιλογή εξέηαζηρ) αποηελούν αποκλειζηικά πποϊόν ηος δικού ηοςρ 
πνεςμαηικού μόσθος και πποζπάθειαρ, με ζαθή αναθοπά για οποιαδήποηε βοήθεια έλαβαν 
από άλλο ππόζωπο, οπγανιζμό, ζύζηημα ή/και ηιρ πηγέρ πος σπηζιμοποίηζαν ζηη 
ζςγγπαθή ηηρ επγαζίαρ ή ηος γπαπηού ηοςρ - δήλωζη όηι έσοςν ενημεπωθεί για ηην Πολιηική 
ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ για ηην πποζηαζία πποζωπικών δεδομένων» 
  
Έσει ανηικαηαζηαθεί ωρ εξήρ: 
  
«Ππαγμαηοποιήζοςν μια επιηςσημένη είζοδο είηε ζηην Πλαηθόπμα αζύγσπονηρ εκπαίδεςζηρ 
(eclass) είηε ζηην Πλαηθόπμα Εξέηαζηρ ηος Τμήμαηόρ ηοςρ ππιν από ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζε 
οποιαδήποηε εξέηαζη δηλώνονηαρ όηι έλαβαν γνώζη για ηιρ ηεσνικέρ ηηρ εξέηαζηρ με εξ 
αποζηάζεωρ μεθόδοςρ, για ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό και ηιρ απαιηούμενερ ενέπγειερ για ηη 
ζςμμεηοσή ηοςρ και ηην ηαςηοποίηζή ηοςρ ζηιρ εξεηάζειρ και όηι πποηίθενηαι να ζςμμεηέσοςν 
με: 

 ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό καηά ηη διάπκεια εξέηαζήρ ηοςρ 

 ηη σπήζη ηος ιδπςμαηικού ηοςρ λογαπιαζμού, αποκλειζηικά 
 δήλωζη όηι οι επγαζίερ και ηα γπαπηά πος παπαδίδοςν (δ΄ επιλογή εξέηαζηρ) αποηελούν 
αποκλειζηικά πποϊόν ηος δικού ηοςρ πνεςμαηικού μόσθος και πποζπάθειαρ, με ζαθή 
αναθοπά για οποιαδήποηε βοήθεια έλαβαν από άλλο ππόζωπο, οπγανιζμό, ζύζηημα ή/και 

ηιρ πηγέρ πος σπηζιμοποίηζαν ζηη ζςγγπαθή ηηρ επγαζίαρ ή ηος γπαπηού ηοςρ 
 δήλωζη όηι έσοςν ενημεπωθεί για ηην Πολιηική ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ για ηην 

πποζηαζία πποζωπικών δεδομένων» 
  
  
Ομάδα Υποζηήπιξηρ Εθαπμογών Γπαμμαηείαρ 
Γπαθείο Μησανοπγάνωζηρ, Λογιζμικού και Διαδικηύος 
Κένηπο Η/Υ και Δικηύων Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 


