
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 

 

Όσοι εκ των φοιτητών έχουν παραλείψει την εγγραφή τους στους διαδικτυακούς τόπους του e-class των εν θέματι 

μαθημάτων καλούνται άμεσα να το πράξουν έως και 20.7.2020. Για τον σκοπό αυτό τα σχετικά μαθήματα θα καταστούν 

εκ νέου «ανοικτά με εγγραφή» έως και την ως άνω ημερομηνία.  

Όσοι εκ των φοιτητών έχουν μεν δηλώσει τα εν θέματι μαθήματα στην αρχή του εξαμήνου μέσω της εφαρμογής 

«Students» αλλά παρέλειψαν στη συνέχεια να προβούν στην επιπρόσθετη δήλωση αποδοχής των όρων των εξετάσεων, 

καλούνται άμεσα να το πράξουν έως και 20.7.2020 υποβάλλοντας δήλωση αποδοχής μέσω e-class η οποία θα πρέπει να 

έχει το αυτό περιεχόμενο με εκείνη στην οποία όφειλαν να έχουν ήδη προβεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τις οικείες 

αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Θ. οι φοιτητές θα πρέπει στην ηλεκτρονική δήλωση που θα καταθέσουν να αναφέρουν 

ότι:  

Έλαβαν γνώση για τον τεχνικό εξοπλισμό, τις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους κατά τη συμμετοχή 

τους στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Ιδρύματος και την 

πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην εξέταση κάνοντας αποκλειστική χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και του 

απαραίτητου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους και δεχόμενοι: 

την πολιτική του ΔΠΘ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

Τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΠΘ και τον Κανονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών /ΠΜΣ του 

Τμήματός τους, 

τον έλεγχο λογοκλοπής σε όποιο γραπτό κείμενο (εργασία, γραπτό κ.λπ.) παραδώσουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, 

το πλαίσιο εξέτασης, όπως εξειδικεύεται-περιγράφεται από τον διδάσκοντα στη σχετική ανακοίνωση για κάθε μάθημα, 

ότι οι εργασίες /γραπτά που παραδίδουν στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εξέτασής τους ή παραθέτουν κατά την 

προφορική εξέταση είναι 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 το οποίο κατέθεσαν. 

 

Οι διδάσκοντες 

 


