
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΣΩ E-CLASS. 

 Οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν στην εξέταση συνδεόμενοι στην πλατφόρμα e-class ακολουθώντας τις σχετι-

κές κατά περίπτωση οδηγίες που καθορίζει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος. Προτείνεται η σύνδεση να 

γίνεται με τα στοιχεία σύνδεσης του Πανεπιστημίου (username, password).  

 Με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι εξεταζόμενοι αυτόματα συναινούν με  

(α) την ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, και  

(β) βεβαιώνουν ότι συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαδικασία αυτή τηρώντας όλους τους κανόνες ακαδημαϊ-

κής δεοντολογίας. 

 Ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ποιότητα του εξοπλισμού του και της σύνδεσης κατά 

την εξέταση. Σε περίπτωση εμφάνισης οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων στην πλευρά του εξεταζόμενου 

που τελικά απαγορεύουν είτε τη συμμετοχή του στην εξέταση είτε την ολοκλήρωση αυτής, η εξέταση δεν 

επαναλαμβάνεται και ο εξεταζόμενος θεωρείται ως αποχωρήσας από την εξέταση. 

 Ο εξεταζόμενος απαντά στα ερωτήματα της εξέτασης μέσα στα χρονικά όρια που καθόρισε ο εξεταστής μέσω 

της πλατφόρμας e-class. Απαντήσεις μετά τη λήξη των χρονικών ορίων της εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτές.   

 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στην πλευρά του εξεταστή (π.χ. γενικευμένο πρόβλημα με το σύστημα 

τηλεδιάσκεψης ή με το e-class) η εξέταση του μαθήματος θα επαναληφθεί σε κατοπινό χρόνο. 

 Για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών έχει αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις: 

(α) Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης 

(β) Ο τρόπος εξέτασης (γενική περιγραφή) 

(γ) Σύνδεσμος από το Skype for Business ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

(για απορίες, ερωτήσεις, ταυτοποίηση στοιχείων κλπ) καθώς και πριν την οριστικοποίηση της βαθ-

μολογίας για επικοινωνία (πχ. να δείξει ο κάθε διδάσκων τα γραπτά κ.α.) 

 Εξυπακούεται ότι  

(α) ο λογαριασμός σας στο e-class είναι ενεργός,  

(β) ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα του e-class στο οποίο θα προσέλθει για να εξεταστεί, 

(γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: τα αναγραφόμενα στοιχεία αναφορικά με τον ΑΜ σας και το ονοματεπώνυμο σας θα 

πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία στο ψηφιακό άλμα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά 

ανάμεσα στα στοιχεία στο eclass και σε αυτά που υπάρχουν στο ψηφιακό άλμα η συμμετοχή στην 

εξέταση του μαθήματος ΔΕΝ είναι έγκυρη.   

 Σε κάθε μάθημα έχει δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες «ομάδα χρηστών» με όνομα «Εξετάσεις εαρινού 

εξαμήνου 2020». Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις ενός μαθήματος θα πρέπει να εγγραφεί στην 

αντίστοιχη «ομάδα χρηστών». Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε πριν τον προκαθορι-

σμένο χρόνο έναρξης της εξέτασης του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι η έγγραφή σας στην ομάδα αποτελεί 

προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις. 


