
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΠΘ 
 
Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές, 

 

Σε συνέχεια του μηνύματος που λάβατε σχετικά με τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως 
εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: 

A) H διαδικασία των εξετάσεων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της Συγκλήτου 
(3021/26-5-2020) (https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_i.pdf) 

B) Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 
–Ενέργειες για φοιτητές.  
(https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf) 

Γ)  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι φοιτητές  καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση 
(που θα λάβουν κεντρικά από το ΚΗΔ ΑΠΘ) πριν  από  τη  συμμετοχή  τους  σε  οποιαδήποτε 
εξέταση ότι  έλαβαν γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και  τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως  
εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν   

•  με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους (πλέον του υπολογιστή  ή  
laptop,  μικρόφωνο,  ακουστικά  και  κάμερα).  Ο  φοιτητής  εγγυάται  για  την  καλή  λειτουρ-
γία αυτών.   

•   με  τη  χρήση  αποκλειστικά  ιδρυματικού  λογαριασμού  για  τη  συμμετοχή  στις  εξ  αποστά-
σεως εξετάσεις   

•   δεχόμενοι  πως  οι  εργασίες/γραπτά  που  παραδίδουν  αποτελούν  προϊόν  του  δικού  τους,  
αποκλειστικά,  πνευματικού  μόχθου,  αναφέροντας  με  σαφήνεια  οποιαδήποτε  βοήθεια  
έλαβαν  από  άλλο  πρόσωπο,  οργανισμό,  σύστημα  ή/και  τις  πηγές  που  χρησιμοποίησαν 
στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού τους    

•  δεχόμενοι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν   

•  αποδεχόμενοι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  
 

 
 
 Ειδικότερα, για το μάθημα «AΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με κωδικό 
K208 
 

 Η ημερομηνία εξέτασης είναι 5 Ιουνίου, ώρα 15-18 μμ 
 

 η εξέταση  θα γίνει ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Skype for Business  
 

 Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο μέσω του  
ιδρυματικού  τους  λογαριασμού  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  

 

 Το  όνομα  εμφάνισης  στις  πλατφόρμες  θα  πρέπει  να  είναι το πραγματικό όνομα του 
φοιτητή  
 

 Ο σχετικός σύνδεσμος συμμετοχής στις εξετάσεις  θα σας σταλεί μία ημέρα πριν την εξέταση. 
 

 Η  διαδικασία  ταυτοποίησης  του  εξεταζόμενου  γίνεται  με την επίδειξη της φοιτητικής 
ταυτότητας (πάσο).  
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