
Εισαγωγή Η/Υ - Εξέταση Προόδου 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες, 

 

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή Η/Υ που θα δοθεί στις 27/11/2020 και ώρα 
10.30-11.30 σας ενημερώνω για τα εξής: 

 

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω γενικές 
οδηγίες:  

• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά ήδη ελεγμένα και έτοιμα για χρήση  

• Να είναι συνδεδεμένοι/ες από χώρο δική τους επιλογής  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ –e-Learning  

• Την Παρασκευή 27-11-2020 από τις 10:00 ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εισέλθει 
στην πλατφόρμα zoom στον σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για την διεξαγωγή της 
εξέτασης (δείτε το link στο τέλος του αρχείου). 

• Στην πλατφόρμα e-learning και συγκεκριμένα στη σελίδα του μαθήματος στο πεδίο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» θα αναρτηθούν τα θέματα της εξέτασης στα οποία οι 
φοιτητές/τριες θα έχουν πρόσβαση από τις 10:30. Η ώρα αυτή θεωρείται και η στιγμή 
έναρξης της εξέτασης.  

• Η επιτήρηση της εξέτασης θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom. Καθ' όλη τη διάρκεια της 
εξέτασης δεν επιτρέπεται να φύγετε από την πλατφόρμα zoom ή να απενεργοποιήσετε την 
κάμερα/μικρόφωνο. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να εισέλθετε στο δωμάτιο του zoom με τον ιδρυματικό σας 
λογαριασμό στο ΑΠΘ, επιλέγοντας κατά την είσοδο Sign In with SSO (όχι λογαριασμό 
Facebook ή Google) και ως company domain το authgr. Μόλις συνδεθείτε θα μπείτε σε ένα 
δωμάτιο αναμονής και θα περιμένετε να σας δοθεί πρόσβαση από τον διδάσκοντα. Στη 
συνέχεια θα «ενταχθείτε» στην ‘εικονική’ αίθουσα για να ελεγχθούν τα στοιχεία σας πριν 
την έναρξη της εξέτασης. 

• Η σύνδεση και η πρόσβαση στο zoom θα είναι εφικτή από τις 10:00 έως τις 10:20. Από 
εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα δίνεται πρόσβαση σε κανέναν και ο/η φοιτητής/τρια 
αποκλείεται από την εξέταση στο μάθημα (σε περίπτωση μη εισόδου ή εισόδου σε μη 
προκαθορισμένη ώρα). Στις 10:20 ξεκινάει η κατανομή των φοιτητών στις ‘εικονικές 
αίθουσες’ 

• Όταν ενταχθείτε στην ‘εικονική αίθουσα’ του zoom θα πρέπει να επιδείξετε  τη φοιτητική 
(ή αστυνομική) σας ταυτότητα. Από την στιγμή εκείνη και μετά η κάμερα τους θα είναι 
υποχρεωτικά ενεργοποιημένη, και τα ακουστικά και τα μικρόφωνα επίσης ενεργοποιημένα. 

• Παρόντες στην εξέταση θα θεωρούνται αυτοί που έχουν εισέλθει εγκαίρως στην 
πλατφόρμα zoom και έχουν ελεγχθεί από τους επιτηρητές και έχουν σημειωθεί στο 
παρουσιολόγιο. Επομένως δικαίωμα υποβολής «γραπτού» στο elearning έχουν μόνο αυτοί 
που έχουν ελεγχθεί ως ανωτέρω. 



• Ο/Η εξεταζόμενος/η οφείλει να έχει στραμμένη την κάμερα πάνω του/της σε όλη την 
διάρκεια της εξέτασης και οφείλει να ανταποκριθεί σε περίπτωση που του/της ζητηθεί από 
τον επιβλέποντα.  

• Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φύγετε από την πλατφόρμα zoom ή 
να απενεργοποιήσετε την κάμερα/μικρόφωνο. 

Γενικά Θέματα.  

• Σε περίπτωση που έχετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το zoom πρέπει να καλέσετε στο 
παρακάτω τηλ. 6978-048433 

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα ασφαλώς θα μπορείτε μέσω μικροφώνου στην πλατφόρμα 
zoom να ενημερώσετε ώστε να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. 

• Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η σύνδεση της εξέτασης με ευθύνη του ΑΠΘ τότε η 
εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. 

• Αν ο εξεταζόμενος αντιμετωπίσει πρόβλημα με την σύνδεση του για οποιοδήποτε λόγο 
(χαμηλή ταχύτητα δικτύου, πτώση τάσης του ρεύματος) τότε ενημερώνει στο παραπάνω 
τηλέφωνο τον διδάσκοντα και εξηγεί αναλυτικά τους λόγους. Ο διδάσκοντας θα ορίσει 
νέα εξέταση.  

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις! 
  



Link  για την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

George Karapetsas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Εισαγωγή Η/Υ - Εξέταση Νοεμβρίου 

Time: Nov 27, 2020 10:00 Athens 

 

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/95655946711?pwd=S3VLLzRWVE1wY0NqVkMyQ0o0RkpJQT09 

 

Meeting ID: 956 5594 6711 

Passcode: 984429 

One tap mobile 

+302311180599,,95655946711#,,,,,,0#,,984429# Greece 

+302111984488,,95655946711#,,,,,,0#,,984429# Greece 

 

Dial by your location 

        +30 231 118 0599 Greece 

        +30 211 198 4488 Greece 

Meeting ID: 956 5594 6711 

Passcode: 984429 

 

  



 

Ενημέρωση Πρυτανικών Αρχών ΑΠΘ 

Προς τους φοιτητές/φοιτήτριες 

που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις μέσω elearning 

Προς ενημέρωσή σας, 

κατά την έναρξη της εξέτασης (είτε κουίζ ή κατάθεσης εργασίας) θα κληθείτε να δηλώσετε ότι 
λάβατε γνώση των παρακάτω προκειμένου να ξεκινήσει η εξέταση 

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης (όπως αναφέρονται στην απόφαση της 
Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την 
ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (βλ. Παράρτημα ΙΙ της απόφασης της Συγκλήτου 
ΑΠΘ – Ενέργειες για φοιτητές) και προτίθεμαι να συμμετέχω σε αυτές: 

• με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου 

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

εξετάσεις 

Επιπλέον: 

• δηλώνω οτι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, 

αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια 

έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη 

συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου 

• δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω (Συμφωνία Αδειοδότησης 

Τελικού Χρήστη Turnitin : ελληνικά / αγγλικά) 

• αποδέχομαι την Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf
https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf
https://elearning.auth.gr/pluginfile.php/1550271/mod_resource/content/1/EULA_turnitin_greek.pdf
https://elearning.auth.gr/pluginfile.php/1550270/mod_resource/content/1/EULA_Turnitin.pdf
https://www.auth.gr/sites/default/files/politiki_exetaseon.pdf

