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Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, 

Θα θέλαµε ως Πρυτανική Αρχή να σας επισηµάνουµε ορισµένα θέµατα που θα 
πρέπει να έχετε υπόψη σας και ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε πριν και κατά τη 
διάρκεια της συµµετοχής σας στην εξεταστική διαδικασία, η οποία κατά την τρέχουσα 
περίοδο θα διεξαχθεί, όπως γνωρίζετε, από απόσταση µε τη χρήση της τεχνολογίας. 

 

Πριν την εξέταση 

Έχετε ήδη ενηµερωθεί µε την αποστολή της της Απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των 
εξετάσεων και τη συµµετοχή σας σε αυτές.  

Έχετε ακόµα ενηµερωθεί ή θα ενηµερωθείτε από τους/τις επιµέρους 
διδάσκοντες/ουσες για τους ειδικότερους όρους εξέτασης των επιµέρους 
µαθηµάτων σας. 

Προσερχόµενοι/ες λοιπόν στις εξετάσεις θα έχετε ήδη λάβει γνώση: 

1. Για τον τρόπο, το χρόνο και τη διάρκεια εξέτασης, αλλά και τις διαδικασίες οι 
οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για τη διεξαγωγή τους 

 
2. Για τα προαπαιτούµενα συµµετοχής, που είναι: 

ü φοιτητική ταυτότητα ή άλλο επίσηµο έγγραφο µε φωτογραφία 
ü κάµερα, ηχεία και µικρόφωνο λειτουργικά και έτοιµα για χρήση 
ü σύνδεση στο Διαδίκτυο (κατά προτίµηση µε ενσύρµατο τρόπο)  
ü κόλλες, κατά προτίµηση µε γραµµές για γραπτές απαντήσεις (όπου 

χρειάζονται) 
 

3. Για την ανάγκη υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συµµετοχής στις 
εξετάσεις ή δήλωσης αδυναµίας συµµετοχής για τεκµηριωµένους λόγους 
(όπως λόγοι υγείας, έλλειψη των απαιτούµενων τεχνικών µέσων, κ.ά.) 

ü Σε περίπτωση που δεν έχετε απαντήσει στο σύντοµο ερωτηµατολόγιο 
που σας έχει αποσταλεί και αδυνατείτε να συµµετέχετε στις εξετάσεις 
θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφη ενηµέρωση/δήλωση και 
τεκµηρίωση λόγου αδυναµίας συµµετοχής 

o στον/στην διδάσκοντα/ουσα  
o µε κοινοποίηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος (στο 

Παράρτηµα Ι της απόφασης Συγκλήτου αναφέρονται 
περαιτέρω λεπτοµέρειες για την εξέταση όσων αδυνατούν να 
συµµετέχουν) 

ü Οι διδάσκοντες/ουσες θα αξιολογήσουν τους αναφερόµενους 
λόγους και θα σας ενηµερώσουν για το αν γίνεται αποδεκτή η 
αιτιολόγηση της αδυναµίας συµµετοχής σας στις εξετάσεις, και αν 
ναι, για τις δυνατότητες και τους τρόπους αναπλήρωσης της 
εξέτασης  



ü Αν δεν προσέλθετε στην εξέταση και δεν δηλώσετε αποδεκτό λόγο 
αδυναµίας συµµετοχής ώστε να αξιολογηθεί ο λόγος αυτός και να 
λάβετε σχετική απάντηση, θεωρείται ότι επιλέξατε να µη συµµετέχετε 
στις εξετάσεις.  

ü Οι φοιτητές/τριες που δεν συµµετέχουν στην τρέχουσα εξεταστική 
περίοδο, δεν χάνουν το δικαίωµα συµµετοχής στην επόµενη 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2020. 

 

4. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων που σας έχει ήδη 
γνωστοποιηθεί (Παράρτηµα ΙΙ της απόφασης Συγκλήτου) και ιδιαίτερα για το 
ότι: 

ü δεν γίνεται καταγραφή της διαδικασίας διεξαγωγής της εξέτασης στο 
σύστηµα και 

ü δεν επιτρέπεται ουδείς/ουδεµία να καταγράφει αυτήν µε δικά του/της 
µέσα. 

5. Για τους κανόνες ακαδηµαϊκής δεοντολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που 
ισχύουν για τη συµπεριφορά σας σε όλες τις περιπτώσεις εξετάσεων. Κατ΄ 
αναλογία των κανόνων αυτών και στην περίπτωση των από απόσταση 
εξετάσεων: 

ü δεν θα πρέπει να έχετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή δια ζώσης 
συνοµιλία ή µε άλλο τρόπο επικοινωνία ή συνεργασία µε άλλο άτοµο 

ü δεν θα πρέπει να αξιοποιήσετε οποιαδήποτε πηγή βοήθειας που δεν 
θα προβλέπεται από τις οδηγίες του/της διδάσκοντα/ουσας 

ü Η παραβίαση αυτών και των λοιπών σχετικών απαγορεύσεων µπορεί 
να οδηγήσει σε επιβολή διοικητικών, πειθαρχικών αλλά και ποινικών 
κυρώσεων, αλλά θέτει και ζητήµατα αστικής ευθύνης – κατ’ αναλογία 
µε τις κυρώσεις που αναφέρονται στον Ιδρυµατικό Κανονισµό 
Εξετάσεων για εξετάσεις µε φυσική παρουσία. 

 

Κατά την προσέλευση και διεξαγωγή της εξέτασης 

• Προσέρχεστε έγκαιρα κατά το χρόνο που προβλέπεται στο πρόγραµµα 
εξετάσεων 

• Μπαίνετε στις επιµέρους πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης που έχουν 
δηλώσει οι διδάσκοντες/ουσες, µε τους τρόπους που σας έχουν 
υποδειχθεί για τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 

• Η  πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται 
για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, γίνεται µέσω των ιδρυµατικών 
λογαριασµών χρηστών/τριών 

• Γίνεται η ταυτοποίησή σας κατά την έναρξη ή/και κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της εξέτασης (σελ. 5 της ανωτέρω απόφασης Συγκλήτου)  

• Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε και προφορικά ότι έχετε λάβει γνώση 
και αποδέχεστε µε τη συµµετοχή σας τους όρους και προϋποθέσεις 
διεξαγωγής της εξέτασης  



ü Σε περίπτωση µη-συναίνεσης και εκ µέρους σας αποδοχής των 
ανωτέρω θα πρέπει να αποχωρήσετε από την εξέταση  

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα γίνεται επιτήρηση µε οπτικοακουστικά 
µέσα κατά τις οδηγίες του/της διδάσκοντα/ουσας 

• Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε επιπλέον, πέραν της 
απαραίτητης για την εξέταση, ηλεκτρονικής συσκευής επιτρέπει 
ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. κινητό τηλέφωνο, έξυπνο ρολόι, ταµπλέτα 
κ.λπ.) οποιουδήποτε τύπου και µεθόδου  

ü Εξαιρέσεις γίνονται µόνο στην περίπτωση που η χρήση της 
συγκεκριµένης συσκευής πλέον της εξέτασης, ή η χρήση επιπλέον 
ηλεκτρονικής συσκευής έχει κριθεί από τον/την διδάσκοντα/ουσα 
απαραίτητη για την ίδια την πραγµατοποίηση της εξέτασης 

• Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
διαπιστωθεί αδυναµία σύνδεσης ή  διακοπή της σύνδεσης φοιτητή/τριας 
ή και του διδάσκοντα/ουσας, ο/η διδάσκων/ουσα θα ενηµερώσει αν 
πρόκειται να υπάρξει παράταση του χρόνου εξέτασης ή εκ νέου ορισµός 
επαναληπτικής εξέτασης 

• Τέλος βεβαιωθείτε σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων ότι, στο τέλος της 
εξέτασης έχετε ολοκληρώσει την υποβολή ή αποστολή των απαντήσεών 
σας στην αντίστοιχη πλατφόρµα (σύµφωνα πάντα µε τους τρόπους που 
σας έχουν υποδειχθεί)! 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Τεχνολογίες για προετοιµασία εξετάσεων 
 
Η αξιολόγηση / εξέταση θα γίνεται µέσω των παρακάτω πιστοποιηµένων από 
την ΥΠΕ πλατφορµών του Πανεπιστηµίου  
 
Δείτε αναλυτικότερα:  
 
Πλατφόρµα Τίτλος URL Περιγραφή 

Open eclass, 
BBB, moodle, 
zoom 

Οδηγίες 
Τηλεκπαίδευσης 
Υπηρεσίας 
Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών 
ΠΑ 

https://ype.aegean.gr/tilekpaideysi/odigies  

Open eclass 
& BBB 

1 - Είσοδος σε 
συνεδρίες BBB 
από το Open 
EClass 

https://youtu.be/Zdsgt3nMGY4 Video ΠΑ 
στα  ελληνικά 

Open eclass 
& BBB 

2 - ΒΒΒ 
Περιβάλλον 
χρήσης, 
ρυθµίσεις ήχου 
και εικόνας, 
chat 

https://youtu.be/VtU9DZLdDYw Video ΠΑ 
στα  ελληνικά 

Open eclass 
& BBB 

3 - BBB 
διαµοιρασµός 
διαφανειών, 
video και 
επιφάνειας 
εργασίας 

https://youtu.be/_b332ygGbn4 Video ΠΑ 
στα  ελληνικά 

Moodle & 
BBB 

Δηµιουργία 
δραστηριότητας 
Ιστοδιάσκεψης 
BigBlueButtonBN 

https://ype.aegean.gr/images/ype/services/
Teleconference/Odigies_moodle_bbb_teac
hers.pdf 

Οδηγός σε 
κείµενο στα 
ελληνικά από 
την ΥΠΕ 

 
 

 




