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    Έκδοση 1.3. 4/6/2020  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

1. Γενικές οδηγίες 

Σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος 
Χημείας σε αυτές, επισημαίνονται τα εξής: 

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο μέσω 
του ιδρυματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της πλατφόρμας 
“elearning.auth.gr” και της πλατφόρμας για τηλεδιάσκεψη ΖΟΟΜ. 

Το όνομα εμφάνισης στις πλατφόρμες elearning.auth και ΖΟΟΜ θα πρέπει να είναι το  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ του φοιτητή και να συνοδεύεται από το ΑΕΜ, όπου χρειάζεται. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα 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 
λειτουργία αυτών. 

• με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ 
αποστάσεως 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 
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• δεχόμενοι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν 

• αποδεχόμενοι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

Αν σε κάποιο φοιτητή διακοπεί η σύνδεση για περισσότερα από 10 λεπτά, είναι στην 
ευχέρεια των διδασκόντων αν θα τον δεχτούν ή θα ακυρώσουν την εξέταση για το 
συγκεκριμένο φοιτητή και θα αποφασίζουν τη δυνατότητα επανέξετασης. Σε κάθε άλλο 
τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αποφασίζουν κατά περίπτωση οι 
διδάσκοντες. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο «δωμάτιο εξέτασης, ΖΟΟΜ» σε όσους φοιτητές δεν έχουν 
κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση. Σε ορισμένα μαθήματα η ολοκλήρωση των 
εργαστηριακών ασκήσεων (και παράδοση σχετικής εργασίας, όπου απαιτείται) είναι μια 
επιπλέον προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο φοιτητής στην εξέταση. Εάν ο φοιτητής 
συμμετάσχει στην εξέταση, ενώ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, η εξέταση θεωρείται 
ως μη γενόμενη και το γραπτό του δε βαθμολογείται. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές 
υποχρεώσεις μέχρι το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 και έχουν λάβει τη σφραγίδα του 
εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, στο τετράδιο του εργαστηρίου (μπλε τετράδιο), 
υποχρεούνται να έχουν το τετράδιο αυτό για επίδειξη της σχετικής σελίδας στους 
διδάσκοντες κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης. 

 

2. Οδηγίες που αφορούν το Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις:  

 

2.1. Πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος 

 

Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα πραγματοποιήσουν τηλεσυνάντηση με τους φοιτητές 
του εκάστοτε μαθήματος πριν την προγραμματισμένη ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης (θα 
σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση), πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, στην οποία 
θα εξηγήσουν τη διαδικασία της εξέτασης και θα απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις, 
προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν κατανοήσει πλήρως ολόκληρη τη διαδικασία και 
έχουν εξοικειωθεί επαρκώς με αυτή. 

Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό e-mail μέσω του 
elearning.auth, ή της ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth και της ενότητας του συγκεκριμένου 
μαθήματος. 
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2.2 Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα εξέτασης Zoom μέσω ιδρυματικού 
λογαριασμού 
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2.3 Κατά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος 
 

1. Για κάθε εξέταση έχει δημιουργηθεί ένα «δωμάτιο, meeting» στην πλατφόρμα 
ΖΟΟΜ, που θα χρησιμοποιηθεί ως ο χώρος εξέτασης.  

 
2. Οι εξεταζόμενοι και οι διδάσκοντες συνδέονται 30 λεπτά (ίσως περισσότερο ανάλογα 

με το πλήθος των φοιτητών) πριν την έναρξη της εξέτασης στο «δωμάτιο, meeting».  
 
3. Οι εξεταζόμενοι με το που συνδέονται στο σύνδεσμο, (ο οποίος τους έχει ήδη 

κοινοποιηθεί εγκαίρως με μήνυμα μέσω του elearning.auth, ή της ηλεκτρονικής 
γραμματείας sis.auth) βρίσκονται στο «δωμάτιο αναμονής, waiting room) και 
περιμένουν για να τους επιτρέψουν οι διδάσκοντες να εισέλθουν είτε διαδοχικά, είτε 
σε περίπτωση μεγάλου ακροατηρίου συνολικά, για να πραγματοποιηθεί η 
ταυτοποίηση των εισερχόμενων φοιτητών. 

 
4. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και η διαδικασία ταυτοποίησης, για λόγους διασφάλισης 

της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εξ αποστάσεως γραπτής εξέτασης και 
ζητείται από τους φοιτητές να γράψουν στο chat ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΕΜ και τη 
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λέξη ΣΥΜΦΩΝΩ, που σημαίνει ότι ο φοιτητής έλαβε γνώση και αποδέχεται τις 
οδηγίες του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας. Το αρχείο chat αποθηκεύεται ως 
αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση. 

 
5. Η διαδικασία ταυτοποίησης του εξεταζόμενου γίνεται ως εξής: οι διδάσκοντες 

αποδέχονται διαδοχικά τους εξεταζόμενους που βρίσκονται στο χώρο αναμονής 
(waiting room) του Zoom, στο «δωμάτιο, meeting», με βάση τον κατάλογο των 
φοιτητών που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, όπου 
πραγματοποιείται η ταυτοποίηση με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο). 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του φοιτητή, ο φοιτητής παραμένει 
στο δωμάτιο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση όλων των εξεταζόμενων.  

 
6. Κατά τη διάρκεια ταυτοποίησης, ο φοιτητής επιδεικνύει τη φοιτητική ταυτότητά του 

καθαρά στην κάμερα, καθώς και το πρόσωπό του, μέχρις ότου οι διδάσκοντες 
επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του φοιτητή. Στο σημείο αυτό επιδεικνύει και τις 
σελίδες του Εργαστηριακού τετραδίου με υπογραφές και σφραγίδα (εάν υπάρχει 
από προηγούμενα εξάμηνα). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, 
οι διδάσκοντες ζητούν από το φοιτητή να παραμείνει με την κάμερά του ανοικτή και 
το μικρόφωνο κλειστό.  

 
7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης για όλους τους φοιτητές, οι φοιτητές 

μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις επί της διαδικασίας της εξέτασης, στο σημείο 
αυτό, κατά προτίμηση γραπτώς, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία chat ή προφορικώς. 

 
8. Η όλη διαδικασία ερωταποκρίσεων επί της διαδικασίας δεν πρέπει να διαρκεί 

περισσότερο από πέντε (5) λεπτά.  
 
9. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι κάμερες των φοιτητών πρέπει 

να είναι ανοικτές και τα μικρόφωνα κλειστά. Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να 
επιβλέπουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για το σκοπό αυτό πρέπει 
η κάμερα να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να φαίνεται η επιφάνεια εξέτασης. Αν οι 
διδάσκοντες δεν συμφωνούν με τον τρόπο που είναι τοποθετημένη η κάμερα, δηλ. 
θεωρήσουν ότι δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο, μπορούν να μην του επιτρέψουν να 
δώσει εξετάσεις, εφόσον ο φοιτητής δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες. 
Σημείωση: οι κάμερες παραμένουν ανοικτές μέχρις ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία υποβολής/αποστολής της εργασίας. 

 
10. Τα θέματα ανακοινώνονται στους φοιτητές με «share screen» ενός αρχείου pdf, στο 

οποίο είναι γραμμένα τα όλα τα θέματα. Οι φοιτητές βλέπουν στην οθόνη τους τα 
θέματα, για τα οποία θα γίνεται παράλληλα και εκφώνηση. Οι φοιτητές μελετούν τα 
θέματα για περίπου πέντε (5) λεπτά και στη συνέχεια, μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήσεις επί των θεμάτων, προφορικώς. Προτείνεται οι διδάσκοντες για 
διευκόλυνση των φοιτητών να αντιγράψουν τα θέματα και να τα ανακοινώσουν στη 
συνομιλία (chat). 

 
11. Η όλη διαδικασία ερωταποκρίσεων επί των θεμάτων δεν πρέπει να διαρκεί 

περισσότερο από πέντε (5) λεπτά.  
 
12. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ερωτήσεων/απαντήσεων επί των θεμάτων, αρχίζει 

η εξέταση. Ο χρόνος διεξαγωγής αρχίζει από το σημείο αυτό και το γεγονός 
ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες, μαζί με την ώρα λήξης της εξέτασης. Αυτό 
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μπορεί είτε να γίνει και με γραπτή ανακοίνωση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία chat. 
Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε 1 ώρα και κατά περίπτωση μπορεί να 
μεταβληθεί, ώστε να διευκολυνθεί η εξεταστική διαδικασία. 

 
13. Κανένας φοιτητής δε μπορεί να αποχωρήσει από την εξέταση, πριν από τη λήξη της 

εξέτασης. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων να επιτρέπουν σε 
φοιτητές την αποχώρηση πριν τη λήξη, αλλά οπωσδήποτε μετά από παρέλευση 
τριάντα (30) λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. Για να αποχωρίσει ένας φοιτητής 
πριν το τέλος της εξέτασης, θα πρέπει να κάνει “check out”. Για το σκοπό αυτό 
επιλέγει από το μενού Reactions στην οριζόντια μπάρα, την επιλογή Raise hand και 
περιμένει να του δοθεί η άδεια από τους διδάσκοντες να επικοινωνήσει μέσω chat. 
Mετά από τη σχετική έγκριση (και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων 
υποβάλλει το γραπτό του με e-mail σε όλους τους συνδιδάσκοντες ταυτόχρονα (cc), 
εντός 15 min, με τις οδηγίες που περιγράφονται στην παράγραφο 18 (ως αρχείο pdf, 
με όνομα αρχείου: πχ Υ18, NIKOLAOS ALEXIOU, 0001). Ο φοιτητής μετά την 
αποστολή του e-mail περιμένει επιβεβαίωση μέσω chat, ότι παραλήφθηκε και 
μπορεί να αποχωρήσει οριστικά. 

 
14. Οι φοιτητές ενημερώνονται φωνητικά και γραπτά μέσω chat για τον υπολειπόμενο 

χρόνο έως τη λήξη της εξέτασης στα τελευταία δεκαπέντε (15) και στα τελευταία 
πέντε (5) λεπτά πριν από τη λήξη της εξέτασης.  

 
15. Κάθε φοιτητής οφείλει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να είναι έτοιμος να απαντήσει 

και να επιδείξει καθαρά το χειρόγραφό του, εάν κληθεί από τους διδάσκοντες μέσω 
του προσωπικού chat, ώστε να μην ενοχλούνται οι εξεταζόμενοι.  

 
16. Αν υπάρξει λόγος σύντομης διακοπής της παρουσίας φοιτητή στην εξέταση, αυτό 

πρέπει να δηλώνεται με μήνυμα chat προς τους διδάσκοντες και να δίνεται σχετική 
έγκριση.  

 
17. Κάθε φοιτητής γράφει τις απαντήσεις των θεμάτων σε καθαρές ολόκληρες σελίδες 

Α4, σύμφωνα με το υπόδειγμα, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη αρίθμηση των 
θεμάτων, χωρίς να χρειάζεται να γράφει την εκφώνηση αυτών. Οι απαντήσεις θα 
είναι χειρόγραφες και συνεχόμενες στη σελίδα, χωρίς να μεσολαβεί κενός χώρος. Οι 
απαντήσεις θα γράφονται στη μπροστινή μόνο σελίδα κάθε φύλλου, ώστε να 
διευκολύνεται το σκανάρισμα/φωτογράφιση αυτών. 

 
18. Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει το γραπτό του, το σκανάρει, το φωτογραφίζει και το 

ανεβάζει στον προκαθορισμένο χώρο υποβολής του elearning.auth υποενότητα 
«Εργασίες και Τεστ», σε μορφή αρχείου pdf. To αρχείο που θα υποβάλλεται θα είναι 
του τύπου «Υ18, NIKOLAOS ALEXIOU, 0001». 

 
19. Ο φοιτητής σκανάρει τις χειρόγραφες σελίδες, έχοντας πάνω στην πρώτη σελίδα την 

φοιτητική του ταυτότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα, με οποιοδήποτε μέσο (πχ 
scanner, κινητό τηλέφωνο). Οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμος scanner δίνονται παρακάτω. Είναι ευθύνη του φοιτητή να διασφαλίσει 
ότι το αρχείο σε pdf που θα ανεβάσει θα είναι ευανάγνωστο.  

 
20. Η λήξη της εξέτασης ανακοινώνεται φωνητικά και γραπτά με μήνυμα chat, προς 

όλους τους εξεταζόμενους, από τους διδάσκοντες. 
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21. ΠΡΟΣΟΧΗ:To γραπτό θα πρέπει να ανέβει (upload) στο elearning.auth το αργότερο 
μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά, μετά την ώρα λήξης της εξέτασης, διαφορετικά το 
γραπτό θα θεωρείται άκυρο και δε θα βαθμολογηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας 
ανάρτησης του γραπτού μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο φοιτητής οφείλει με 
ηλεκτρονικό μήνυμα (στους διδάσκοντες) να τεκμηριώσει τον λόγο αδυναμίας 
ανάρτησής του στο elearning. Σε αυτή την περίπτωση οι διδάσκοντες έχουν τη 
δυνατότητα να επιτρέψουν κατ’ εξαίρεση την αποστολή του γραπτού, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διδάσκοντες μαζί, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς διδασκόντων και φοιτητή.  

 
Για διευκόλυνσή σας τα e-mail και τα τηλ. Επικοινωνίας των διδασκόντων του  

              Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας είναι: 
Aνθεμίδης Αριστείδης anthemid@chem.auth.gr 2310997826 
Γηρούση Στέλλα girousi@chem.auth,gr   2310997722 
Zαχαριάδης Γεώργιος zacharia@chem.auth.gr   2310997707 
Ζώτου Αναστασία-Στέλλα azotou@chem.auth.gr 2310997746 
Θεοδωρίδης Γεώργιος gtheodor@chem.auth.gr 2310997718 
Σαμανίδου Βικτωρία samanidu@chem.auth.gr 2310997698 
Τζαναβάρας Παρασκευάς ptzanava@chem.auth.gr 2310997721 

              Τσόγκας Γεώργιος gtsogkas@chem.auth.gr 2310997723 
 

22. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να κρατούν το αντίστοιχο γραπτό (με αυτό που 
σκανάρισαν και ανέβασαν στο elearning.auth), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
αντιπαραβολής σε περίπτωση διένεξης. 

 
 
3. Μετατροπή χειρόγραφου γραπτού σε pdf για ηλεκτρονική υποβολή 
τους 
 
Για την υποβολή στην Πλατφόρμα e-learning, των χειρόγραφων σελίδων του γραπτού σε 
ηλεκτρονική μορφή, απαιτούνται 2 ξεχωριστά βήματα. 
Το πρώτο βήμα είναι η σάρωσή τους μέσω έξυπνων συσκευών ή συσκευής σάρωσης και το 
δεύτερο βήμα είναι η ηλεκτρονική αποστολή του. 
 
Προτεινόμενη εφαρμογή για μετατροπή χειρόγραφων σημειώσεων σε αρχεία pdf μέσω 
έξυπνων συσκευών (smartphone, tablets). 
Adobe Scan 
Για συσκευές με λειτουργικό Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en 
Για συσκευές με λειτουργικό iOS 
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-digital-pdf-scanner/id1199564834 
Μετατροπή χειρόγραφων απαντήσεων σε pdf για ηλεκτρονική υποβολή τους 
Άλλες εφαρμογές CamScanner, Genius Scan etc μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. 

 Χρησιμοποιήστε χαρτί συνηθισμένου τύπου Α4 άσπρου χρώματος. 
 Σημειώστε σε κάθε σελίδα στην πρώτη γραμμή το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα.  
 Αριθμήστε τις χειρόγραφες σελίδες στο πάνω μέρος της σελίδας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ           ΣΕΛΙΔΑ 1 
 
ΜΑΘΗΜΑ………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.................................................................ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ...........  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από εδώ και κάτω αρχίζουν οι απαντήσεις των θεμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 



9 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ           ΣΕΛΙΔΑ 2 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..................................................................ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ...........  
 

Από εδώ και κάτω αρχίζουν οι απαντήσεις των θεμάτων 

 

 

 

 

 


