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Ημερομηνία: 26-6-2020  
  
  
Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές μέσω του λογισμικού Zoom.  
Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε είναι η ακόλουθη:  
  
Zoom Meeting: Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου (Stefanos Koundouras) 
  

Για να συνδεθείτε στο δωμάτιο εξέτασης, θα πρέπει να ανοίξετε με έναν πλοηγό (π.χ. Google 
Chrome) το σύνδεσμο: 
https://authgr.zoom.us/j/93167943036?pwd=MW5KUzM5UzRYOU1HZGZLcG1KQUdSQT09 
  
Εναλλακτικά, στο παράθυρο εισόδου του Zoom επιλέγετε JoinaMeeting και δίνετε: 
Meeting ID: 931 6794 3036 
Password: 314470 

  
Θα σας ζητήσει το Zoom να κάνετε είσοδο (Sign In) με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας 
λογαριασμού. Επιλέγετε Sign In with SSO προκειμένου να εισέλθετε με τον ιδρυματικό λογαριασμό 
του ΑΠΘ.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να κάνετε είσοδο με λογαριασμό Google ή Facebook. 
  
Θα ανοίξει το δωμάτιο και θα εισέλθετε, πρώτα σε χώρο αναμονής, και θα περιμένετε να μέχρι 
έρθει η ώρα της ομάδας στην οποία ανήκετε, οπότε και θα κληθείτε στο δωμάτιο εξέτασης. Θα 
πρέπει να συνδεθείτε στο δωμάτιο εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης 
εξέτασης της ομάδας σας. Αργοπορημένη σύνδεση πέραν της προβλεπόμενης ώρας εξέτασης δεν 
θα γίνεται δεκτή. 
  
Πληροφορίες για τις απαιτήσεις των εξετάσεων  

 Θα πρέπει να γίνει σύνδεση με video και μικρόφωνο. 
 Η κάμερα μπορεί να είναι η κάμερα του H/Y ή laptop. Μπορεί να είναι και η κάμερα ενός tablet 

ή ενός κινητού, μέσω του λογισμικού DroidCam (για Android και IOS). Η εφαρμογή αυτή 
μετατρέπει το κινητό ή το tablet σας σε κάμερα του Η/Υ σας. Η κάμερα θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από εσάς. 

 Το μικρόφωνο πρέπει να είναι του H/Y ή laptop ή κινητού και ΟΧΙ με χρήση ακουστικών. 
 Η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μόνο με τον ιδρυματικό λογαριασμό του ΑΠΘ, όπως 

απαιτείται και από το νομικό πλαίσιο των εξετάσεων από απόσταση. 
 Αν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης υπάρξει διακοπή της σύνδεσης, ο/η φοιτητής/τρια θα 

εξετάζεται εκ νέου την ώρα του διαλείμματος (14:00 – 15:00) ή μετά το τέλος (18:00).  

Όλοι οι φοιτητές που θα εξεταστούν θα πρέπει: 
 
 να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το πρόγραμμα Ζoom από τη 

διεύθυνση https://it.auth.gr/el/academicsupport/zoom (εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε 
με τον client της Zoom για κινητό ή tablet, αν και προτείνουμε να το αποφύγετε, λόγω της 
δυσκολίας επικοινωνίας μέσω κινητού). 

 να έχουν ενεργό και διαθέσιμο τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.  
 να ελέγξουν προκαταβολικά την κατάσταση των μικροφώνων και των καμερών τους ότι 

λειτουργούν κανονικά σε περιβάλλον Zoom.  
 να ελέγξουν ότι διαδικτυακή σύνδεση είναι σταθερή (αποφύγετε την wireless γιατί μπορεί να 

έχετε διακοπές). Η ελάχιστη ταχύτητα δικτύου που απαιτείται για τηλεδιασκέψεις με κάμερα 
είναι της τάξης των 1,5 Mbps για ανάλυση κάμερας HD 720p (1280x720px). 



 να έχουν διαθέσιμη φοιτητική ταυτότητα/βιβλιάριο ή αστυνομική (ή ισοδύναμη) ταυτότητα ή 
διαβατήριο για την ταυτοποίηση.  

 να έχουν αρκετές λευκές κόλλες και στυλό ή μαρκαδοράκι αν χρειαστεί να γράψουν κάτι.   
 
 
 
Η εξέταση θα γίνεται σε 4άδες, με διάρκεια 20-25 λεπτά, σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες και 
ώρες:  
 
 
ΟΜΑΔΑ ΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 10:00–10:30 Αλεξάνδρου Φώτιος-Σπυρίδων-Αλέξανδρος 

  Αμανατίδου Πετρούλα 

  ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

  Αντωνίου Ηλίας 

2 10:30–11:00 Γεωργούση Μαρίνα 

  Γιαμούζης Αναστάσιος 

  Γκέσιος Βασίλειος 

  Δημάκη Νικολέττα 

3 11:00–11:30 Δημητρίου Ιάκωβος 

  Ζαραλής Θεόδωρος 

  Ισμαήλογλου Ετζέ 

  Κατίου Δήμητρα 

4 11:30–12:00 Κατσουλίδη Κωνσταντίνα-Χριστίνα 

  Κορφιάτης Ανδρέας 

  Κωτούλα Αικατερίνη-Αγγελική 

  Μακρυκώστας Θεόδωρος 

5 12:00–12:30 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  Μαυρογιάννης Ελευθέριος 

  Μίαρη Αγγελική 

  Μπαμπάνη Φρειδερίκη 

6 12:30–13:00 Μπόλης Στέργιος 

  Μπούσης Λάμπρος 

  Νάσιου Μαρία 

  Νικολάου Μιχάλης 

7 13:00–13:30 Παπαθεοδώρου Άννα 

  Παπαρνάκης Γεώργιος 

  Παρούτογλου Δήμητρα 

  Πασσαλή Μαρία 

8 13:30–14:00 Πολυχρόνης Εμμανουήλ-Παρασκευάς 

  Σάββα Κωνσταντίνος 

  Σιώσιου Άννα 

  Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

9 15:00–15:30 Στάμου Ραφαηλία 

  ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

  Στεφανίδης Δημήτριος 

  Στρόππου Άγγελος 



10 15:30–16:00 Τζελέπη Δέσποινα 

  Τζιόρτζιος Γεώργιος 

  Χατζηπαυλίδης Αντώνιος 

  ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

11 16:00–16:30 Αλεξιάδης Γεώργιος-Γρηγόριος 

  Δερέκα Μαρία 

  Κουμπή Βασιλάντα 

  Μήτσης Γεώργιος 

12 16:30–17:00 Τζαγάκη Ελπινίκη 

  Χρυσόμαλλος Ευθύμιος 

  ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

13 17:00–17:30 Γιάγκου Αντώνιος 

  Κατσέλας Ιορδάνης 

  Κοροπούλη Αικατερίνη 

  Μεργιαλή Μαρία 

14 17:30–18:00 Πανταζή Παρασκεύη 

  Παρχαρίδου Αικατερίνα 

  Ψάλτης Κωνσταντίνος 

  Γραμμένου Σοφία 

15 18:00–18:30 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ  

    

    

    

 


