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Αγαπητοί φοιτητές, 

παρακαλώ διαβάστε αυτό το εμαιλ πολύ προσεχτικά, αφορά τη βασική ενημέρωση για τις 

εξετάσεις. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

1) Όπως γνωρίζετε όλες οι εξετάσεις θα γίνουν εξ΄αποστάσεως. Έχετε ήδη λάβει από το ΑΠΘ 

κεντρικό εμαιλ με το οποίο θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις 

εξετάσεις. Θυμίζω ότι όσοι δε συμπληρώσετε τη σχετική δήλωση, θα πρέπει να στείλετε άμεσα στη 

Γραμματεία (info@geo.auth.gr) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι αδυνατείτε 

να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως εξέταση για όλα τα μαθήματα, ώστε (αφού συνεννοηθείτε με τους 

καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμείτε να εξεταστείτε) να προσέλθετε την ίδια ημέρα και ώρα με 

την εξέταση στο ΑΠΘ και ειδικότερα στη Νησίδα του Τμήματος, όπου θα σας παρασχεθεί Η/Υ για να 

εξεταστείτε. 

 

2) Παράλληλα με εμαιλ από το Τμήμα, σας έχει ζητηθεί (υποχρεωτικά) να δηλώσετε τα μαθήματα 

στα οποία θα εξεταστείτε στην ιστοσελίδα: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716 

Δυστυχώς, και χωρίς να το γνωρίζουμε, το εμαιλ που λάβατε κεντρικά από το ΑΠΘ σας ζητούσε και αυτό 

να δηλώσετε (μέσω του συστήματος sis.auth.gr) τα μαθήματα που θέλετε να εξεταστείτε στην 

εξεταστική. Σε σχέση με αυτό, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

mailto:info@geo.auth.gr
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716


Α) Ότι και να έχετε δηλώσει στο sis.auth.gr, το Τμήμα θα λάβει υπόψη μόνο τις δηλώσεις που έχετε 

κάνει στο e-learning και ειδικότερα στον παραπάνω σύνδεσμο. 

Β) Αν και το σύστημα e-learning επιτρέπει να δηλώσετε όποιο μάθημα θέλετε, αν δεν έχετε δηλώσει το 

μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του Φεβρουαρίου, ο διδάσκων μπορεί να μη σας δεχτεί στις 

εξετάσεις. Αν δεν έχετε δηλώσει ένα μάθημα και επιθυμείτε να εξεταστείτε, ρωτήστε το διδάσκοντα. 

Γ) Αποκλειστικά για τα μαθήματα που γίνονται από διδάσκοντες εκτός Τμήματος Γεωλογίας (Χημεία, 

Αναλυτική Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιολογία, Κρυσταλλογραφία), δε θα βγουν καταστάσεις στο e-

learning. Ως δηλώσεις συμμετοχής για αυτά τα πέντε (5) μαθήματα θα θεωρηθούν οι δηλώσεις που 

έχετε κάνει μέσω του sis.auth.gr, εκτός αν έχετε λάβει άλλες οδηγίες από τους διδάσκοντες. 

Δ) Επειδή η εξεταστική θα αρχίσει μία (1) εβδομάδα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό, οι 

δηλώσεις για τα μαθήματα «επί πτυχίω» έχουν πάρει παράταση μέχρι και αύριο το βράδυ (Τρίτη, 2/6). 

Σημειώνεται ότι η δήλωση συμμετοχής σας για τις κανονικές εξετάσεις λήγει το βράδυ της Παρασκευής 

5/6. 

 

3) Οι διδάσκοντες θα σας ενημερώσουν με εμαιλ και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 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, κλπ.) μέσω του λογισμικού Zoom. 

Το τμήμα έχει αναρτήσει βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης, και κυρίως την 

προετοιμασία του χώρου εξέτασης και τη χωροθέτηση της κάμερας και του κινητού σας στο 

σύνδεσμο: 

https://youtu.be/eOVrKqVuh1A 

Β) Με προφορικές εξετάσεις μέσω του λογισμικού Zoom. 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 άλλο τρόπο (π.χ. εργασίας). Στην περίπτωση αυτή θα 

ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας στείλει ο/η διδάσκων/ουσα. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης της 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 να είναι και η κάμερα 

https://youtu.be/eOVrKqVuh1A


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 το 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 (ή ισοδύναμης) 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 το λογαριασμό σας πρέπει να τα λύσετε 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 διδάσκων στην 

αρχή του μαθήματος (δείτε και παρακάτω). 

• Στο βίντεο που περιγράφει τη χωροθέτηση της κάμερας, θα δείτε το πώς πρέπει να 

οργανώσετε το χώρο που θα δίνετε εξετάσεις, τόσο για την περίπτωση Α (γραπτές), όσο και 

για την περίπτωση Β (προφορικές). 

Ειδικά για τις γραπτές  εξετάσεις (τρόπος Α): 

• Αν ο Η/Υ σας ή το laptop σας έχει κάμερα, θα χρειαστείτε το κινητό σας μόνο για την σάρωση. 

Αν ο  Η/Υ σας ή το laptop σας δεν έχει κάμερα θα χρειαστεί: α) Είτε να προμηθευτείτε άμεσα 

μία κάμερα ή β) να έχετε μαζί σας και 2ο κινητό ή tablet με κάμερα: Η μία κάμερα θα 

συνδεθεί με τον Η/Υ ή το laptop σας για την επιτήρηση (μέσω του DroidCam) και η δεύτερη 

θα χρειαστεί για να φωτογραφήσετε και να στείλετε τις απαντήσεις. Προσοχή: Το κινητό ή 

το tablet που θα βγάλουν τις φωτογραφίες των γραπτών σας θα πρέπει να μπορούν να 

στείλουν εμαιλ, στο εμαιλ που θα σας υποδειχθεί κατά τη διαδικασία του Check-out. 

• Προτείνεται να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε scanner για τη σάρωση του γραπτού, ακόμα 

και αν έχετε, γιατί θα πρέπει να βρίσκεται και ο scanner στο οπτικό πεδίο της κάμερας. 

Χρησιμοποιείστε το κινητό σας με τις εφαρμογές SimpleScan, TinyScan και CamScanner.  

 

 

 



Κατά συνέπεια και συνοψίζοντας πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: 

Α) Δείτε με προσοχή το βίντεο και να προσαρμόσετε το χώρο που θα εξεταστείτε ανάλογα και 

άμεσα.  

Β) Δείτε τις εφαρμογές που θα χρειαστείτε. Η εφαρμογή DroidCam δουλεύει στο Zoom αλλά όχι στο 

Skype. Αν κολλήσει θέλει διακοπή στο κινητό και στον Η/Υ και επανεκκίνηση. Εξοικειωθείτε με την 

εφαρμογή μετατροπής σε PDF και σιγουρευτείτε ότι στο περιβάλλον εξέτασής σας λειτουργούν όλα 

σωστά. 

Γ) Δείτε ότι μπορείτε να στείλετε δοκιμαστικά εμαιλ σε κάποια άλλη διεύθυνση 

Δ) Την ώρα της εξέτασης, ακόμα και όταν στείλετε τις απαντήσεις (γραπτές ή προφορικές), θα 

παραμείνετε στη θέση σας σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και μέχρι να σας δοθεί άδεια να 

φύγετε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του Check-out. Αν φύγετε από μόνοι σας, απλά θα 

απορριφθεί το γραπτό σας. 

Ε) Ετοιμαστείτε για θέματα κρίσεως: Οι εξετάσεις θα είναι κατά κανόνα περιορισμένης διάρκειας, 

οι διδάσκοντες μπορεί να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε και τα βιβλία σας, και αυτό σημαίνει 

ότι θα γράφετε όχι μόνο υπό χρονική πίεση (π.χ. ένα θέμα κάθε φορά, όπως αναφέρεται στο βίντεο, 

αν και κάποιοι διδάσκοντες μπορεί να σας δίνουν όλα τα θέματα μαζί), αλλά και πιθανότατα θέματα 

συνδυαστικά, που απαιτούν κρίση και βαθύτερη κατανόηση, πέρα από την απλή απομνημόνευση. 

ΣΤ) Υπάρχει ενδεχόμενο η ώρα (όχι η ημέρα) των μαθημάτων που θα εξεταστούν με τον τρόπο Γ 

(e-learning) να αλλάξει. Αυτό οφείλεται σε περιορισμούς της πλατφόρμας του ΑΠΘ. Θα 

ενημερωθείτε εγκαίρως για την ώρα, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε μεταξύ 09:00 και 21:00. Αν 

δεν λάβετε ενημέρωση, ισχύει αυτό που αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

Ζ) Στην περίπτωση διακοπής της σύνδεσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και επανασύνδεσης, θα 

σας δοθούν οδηγίες από τον διδάσκοντα. Αν η διακοπή είναι σύντομη θα εξεταστείτε σε ένα άλλο 

θέμα. Αν είναι μεγάλης διάρκειας, θα σας δοθεί οδηγία (π.χ. με εμαιλ) για εξέταση κάποια άλλη 

ημέρα, με τον ίδιο ή άλλο τρόπο (π.χ. προφορική εξέταση). Αν η διακοπή επηρεάζει μεγάλο αριθμό 

φοιτητών, θα επαναπρογραμματιστεί η εξέταση σε άλλη ημερομηνία μέχρι και τις 31 Ιουλίου, 

σύμφωνα με τη σχετική οδηγία του Υπουργείου. Η επανεξέταση μπορεί να είναι ακόμα και δια 

ζώσης, στις αεριζόμενες αίθουσες του Τμήματος (ΠΔΑ, ΠΑΑ, Αμφ. Μετεωροσκοπείου), με ειδικές 

οδηγίες. Αν η σύνδεσή σας είναι ασταθής και έχετε συνεχείς διακοπές σε πολλές εξετάσεις, θα σας 

δοθεί οδηγία να προσέλθετε στη Νησίδα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.  

 



Επαναλαμβάνεται ότι όποιος/α αδυνατεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις παραπάνω οδηγίες, θα 

πρέπει να στείλει άμεσα στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, 

όπου θα δηλώνεται ότι αδυνατεί να συμμετέχει σε εξ αποστάσεως εξέταση για όλα τα μαθήματα, 

ώστε (αφού συνεννοηθεί με τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμεί να εξεταστεί) να 

προσέλθει την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση στο ΑΠΘ και ειδικότερα στη Νησίδα του 

Τμήματος, όπου θα του/της παρασχεθεί Η/Υ για να εξεταστεί, παραδίδοντας το γραπτό στον 

επιτηρητή (αν μιλάμε για γραπτή εξέταση) ή απλά συμμετέχοντας στην προφορική εξέταση ή στην 

εξέταση μέσω e-learning.  

Η) Αν διαπιστωθεί την ώρα της εξέτασης ότι δεν συμμορφώνεστε με όλες τις παραπάνω οδηγίες, 

απλά δε θα εξεταστείτε ή το γραπτό σας δε θα βαθμολογηθεί. 

 

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

επιστρέψουν από το εξωτερικό πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που είναι εδώ: 

http://www.geo.auth.gr/grammateia/anakoinwseis/2020/05_MAY/2020.05.28_ALLODAPOI.pdf 

 

Το Τμήμα θα συνεχίσει να σας ενημερώνει έγκαιρα με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και με 

αποστολή εμαιλ. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία σας, και να παρακαλέσω 

ξανά για την κατανόηση και για τη βοήθειά σας. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να κάνετε δηλώσεις 

συμμετοχής σε εξετάσεις μόνο εάν έχετε αποφασίσει να εξεταστείτε κανονικά. 

 

Με εκτίμηση 

 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 

http://www.geo.auth.gr/grammateia/anakoinwseis/2020/05_MAY/2020.05.28_ALLODAPOI.pdf

