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Ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στην εξεταστική  

 Η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση του εαρινού εξαμήνου θα διενεργηθεί , υπό την 

προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί η 

δήλωση  συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις  εαρινού εξαμήνου με τεχνολογίες εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στη 

διεύθυνση  https://gdpr-form.uop.gr  

Περίοδος υποβολής δηλώσεων από  Δευτέρα  07-06-2021  

έως και  Κυριακή 13-06-2021. 

Η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική. 

Ειδικότερα: 

1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική δήλωση σε 

προηγούμενη εξεταστική περίοδο, στη νέα δήλωση εμφανίζεται η φωτογραφία 

του εγγράφου ταυτοποίησης (πάσο) που ανάρτησαν, την οποία μπορούν να 

διατηρήσουν ή να αντικαταστήσουν. Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει 

να αναρτήσουν μία ευκρινή φωτογραφία του πάσο τους ή άλλου εγγράφου 

ταυοποίησης, π.χ. αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης. 

2.  Εμφανίζονται προς δήλωση τα οφειλόμενα μαθήματα, τα οποία δηλώσαν οι 

φοιτητές στη δήλωση του  εαρινού εξαμήνου  

3. Οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση για τη λήψη του καταλόγου φοιτητών στα 

μαθήματα που θα εξετάσουν. 

4. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση 

μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://di.uop.gr/odigies-symplirosis-tis-dilosis-symmetoxis-stin-eks-

apostaseos-eksetasi 

5. Περισσότερες οδηγίες για τη διαδικασία των εξετάσεων χειμερινού  εξαμήνου 

με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα 

https://di.uop.gr/diktyo-yp/eksetaseis-apo-apostasi. 

                      

Επιπλέον: 

Σε συνέχεια της ανωτέρω ενημέρωσης για την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας 

https://gdpr-form.uop.gr  για να δηλώσουν οι φοιτητές τη συμμετοχή τους στην εξ 

αποστάσεως εξέταση στην εξεταστική Φεβρουαρίου, σας γνωρίζουμε ότι: 

https://gdpr-form.uop.gr/
https://di.uop.gr/odigies-symplirosis-tis-dilosis-symmetoxis-stin-eks-apostaseos-eksetasi
https://di.uop.gr/odigies-symplirosis-tis-dilosis-symmetoxis-stin-eks-apostaseos-eksetasi
https://di.uop.gr/diktyo-yp/eksetaseis-apo-apostasi
https://gdpr-form.uop.gr/


 1. Εάν φοιτητής δεν μπορεί να εισέλθει στη σελίδα https://gdpr-fοrm.uop.gr , αν και 

υπάρχει σχετικό μήνυμα στη σελίδα εισόδου, να συμπληρώσει και αποστείλετε 

αίτημα σε https://studentaccount.uop.gr/request  για το θέμα τους. 

 2. Με την είσοδο του φοιτητή στη σελίδα δήλωσης συμμετοχής, υπάρχουν 

αναλυτικές οδηγίες με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν καθώς και ν’ αποστείλουν 

ερώτημα για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσουν μέσα από την ίδια τη σελίδα. 

 3 Τα μαθήματα που εμφανίζονται προς επιλογή, είναι αυτά που δηλώθηκαν στη 

δήλωση μαθημάτων για το  εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Η διασύνδεση με το 

φοιτητολόγιο είναι άμεση, που σημαίνει όποια αλλαγή πραγματοποιηθεί στη 

δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο, εμφανίζεται άμεσα και στο φοιτητή. 

 

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

https://gdpr-fοrm.uop.gr/
https://studentaccount.uop.gr/request

