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Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, 

 

Παρακαλώ διαβάστε αυτό το μήνυμα πολύ προσεκτικά, αφορά τη βασική 

ενημέρωση για τις εξετάσεις. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε για τα 

ακόλουθα: 

1) Όπως γνωρίζετε, οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα γίνουν εξ αποστάσεως. 

Έχετε ήδη λάβει κεντρικά, από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του 

ΑΠΘ, email με το οποίο σας ζητήθηκε να συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις εξετάσεις.  

2) Τα μαθήματα στα οποία μπορείτε να εξεταστείτε θα έπρεπε να τα είχατε 

δηλώσει στο σύστημα sis.auth.gr κατά τη δήλωση των μαθημάτων εαρινού 

εξαμήνου.  

3) Οι διδάσκοντες θα σας ενημερώσουν με email και με αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο e-learning για τον τρόπο εξέτασης, ο οποίος θα 

διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Γενικά, η εξέταση θα γίνει με τους ακόλουθους 

ενδεικτικούς τρόπους: 

Α) Με κανονική γραπτή εξέταση (σε χαρτί, κόλλα αναφοράς, κ.λπ.) μέσω ενός 

λογισμικού π.χ. Zoom, Skype for Business, GoogleMeet κ.α. 

Β) Με προφορικές εξετάσεις μέσω ενός λογισμικού π.χ. Zoom, Skype for Business, 

GoogleMeet κ.α. Στην περίπτωση αυτή θα συνδεθείτε με σύνδεσμο που θα σας 

στείλει ο/η διδάσκων/ουσα. 

Γ) Μέσω του συστήματος e-learning του ΑΠΘ (π.χ. με θέματα πολλαπλών 

επιλογών). Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας στείλει 

ο/η διδάσκων/ουσα. 

Δ) Μέσω συνδυασμού των παραπάνω ή με άλλο τρόπο (π.χ. κατάθεση εργασίας). 

Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας στείλει ο/η 

διδάσκων/ουσα. 
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Επισημαίνεται ότι σχετικά με θέματα αντιγραφής/λογοκλοπής: 

 Η χρήση αποσπασμάτων, σχεδίων, πινάκων, λύσεων ή ιδεών από άλλες πηγές 

χωρίς πλήρη αναφορά σε αυτές συνιστά λογοκλοπή και αποτελεί σοβαρό 

εκπαιδευτικό ατόπημα 

 Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη 

και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του φοιτητή 

 Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται υπόνοια λογοκλοπής, το αρμόδιο όργανο του 

Πανεπιστημίου δύναται να επιβάλει ποινή που μπορεί να σχετίζεται με τη 

βαθμολογία ή την απαίτηση επανυποβολής της εργασίας ή την επανεξέταση με 

τρόπο που θα οριστεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης της κατάθεσης εργασίας): 

• Η απόδειξη της ταυτοπροσωπίας κατά τη διαδικασία του Check-in απαιτεί τη 

χρήση κάμερας. Η κάμερα μπορεί να είναι η κάμερα του H/Y ή laptop. Μπορεί 

επίσης 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, και πρέπει να τρέχει και να είναι ελαχιστοποιημένη 

όταν συνδεθείτε με τον σύνδεσμο των εξετάσεων, όταν η πρόσβαση γίνεται από 

Η/Υ ή laptop μέσω του Zoom. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε με τον client της 

Zoom για κινητό ή tablet - αν και προτείνουμε να το αποφύγετε, λόγω της 

δυσκολίας επικοινωνίας (π.χ. ανάλυση προβολής θεμάτων) μέσω κινητού. Η 

σύνδεση στο e-learning (τρόπος Γ) απαιτεί οπωσδήποτε πρόσβαση σε Η/Υ ή laptop. 

• Η ταυτοποίηση στην κάμερα γίνεται με τη χρήση της φοιτητικής 

ταυτότητας/βιβλιαρίου ή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

• Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (του ΑΠΘ), 

όπως απαιτείται και από το νομικό πλαίσιο των εξετάσεων από απόσταση. Αν έχετε 

προβλήματα με τον λογαριασμό σας πρέπει να τα επιλύσετε άμεσα. 

• Αν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης υπάρξει διακοπή της σύνδεσης, η 

αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης και θα σας το 

ανακοινώσει ο/η διδάσκων/ουσα στην αρχή του μαθήματος. 

 Αν διαπιστωθεί κατά την ώρα της εξέτασης ότι δεν συμμορφώνεστε με όλες τις 

παραπάνω οδηγίες, απλά δεν θα εξεταστείτε ή το γραπτό σας δεν θα 

βαθμολογηθεί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, όσοι φοιτητές επέστρεψαν ή 

πρόκειται να επιστρέψουν από το εξωτερικό πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.agro.auth.gr/ενημερωση/νεα/ανακοινωση/?id=5767 

 

Το Τμήμα μας θα συνεχίσει να σας ενημερώνει έγκαιρα με ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα και με αποστολή email. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη 
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συνεργασία σας, και να παρακαλέσω ξανά για την κατανόηση και για τη βοήθειά 

σας. 

 

 

 
Με εκτίμηση, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΡΔΑΣ 
Καθηγητής  
 


