
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι 

(Κωδ. Μαθήματος: Υ18 και ΥΧΥ352) 

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. καλούνται οι φοιτητές, να 
ακολουθήσουν το σύνδεσμο (link) ZOOM ανάλογα με το Επίθετό τους (βλέπε 
παρακάτω): 

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις εξ' αποστάσεως έχουν όσοι έχουν 
ήδη δηλώσει μέσω του ΚΗΔ, την πρόθεσή τους να εξεταστούν, έχουν 
διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες συμμετοχής του Εργαστηρίου Αναλυτικής 
Χημείας, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας και 
συμφωνούν με αυτές.  

Επίσης επισημαίνεται ότι: 

Οπωσδήποτε θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τα εργαστήρια του 
μαθήματος. Για την απόδειξη ολοκλήρωσης των εργαστηρίων θα πρέπει να έχουν 
κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης και πριν την έναρξη της εξέτασης, μαζί με τη 
φοιτητική τους ταυτότητα (ή πάσο) και το εργαστηριακό μπλε τετράδιο που 
φέρει τις υπογραφές των διδασκόντων και τη στρόγγυλη σφραγίδα του 
Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας. Για του φοιτητές 6ου εξαμήνου που 
παρακολούθησαν το εργαστήριο εξ’ αποστάσεως και έχουν κάνει τα «δια ζώσης» 
εργαστήρια η επιβεβαίωσή θα γίνει από τους καταλόγους του e-learning και αυτούς 
των διδασκόντων. 

Ειδικά για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών οι οποίοι, λόγω των συνθηκών και 
των καταστάσεων που προέκυψαν από τον COVID-19, δεν έχουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία (μπλε τετράδιο κλπ) ολοκλήρωσης των εργαστηρίων του μαθήματος και 
βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εξέτασης, 
θα πρέπει να ανεβάσουν μαζί με το σκαναρισμένο χειρόγραπτο γραπτό και 
υπογεγραμμένη την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Η δήλωση αυτή βρίσκεται αναρτημένη στο 
elearning (Εργασίες και τέστ). 

Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μέσω της 
πλατφόρμας ZOOM και του παρακάτω συνδέσμου (link). Η σύνδεση θα πρέπει να 
γίνει (sign in) αποκλειστικά και μόνο μέσω SSO, σύνδεση με server authgr και  
τέλος είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού του φοιτητή. 

Οι φοιτητές θα κατανεμηθούν σε τέσσερα (4) ξεχωριστά «Zoom Meetings» που 
φαίνονται παρακάτω, ανάλογα με το ΕΠΙΘΕΤΟ τους. 

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. καλούνται οι φοιτητές, να 
ακολουθήσουν το σύνδεσμο (link) ZOOM ανάλογα με το Επίθετό τους: 

Αίθουσα 1 (από Α έως και το Η και Gjata Teodor)), 

υπεύθυνος αίθουσας Α. Ανθεμίδης-Ν. Μανούση 

Σύνδεσμος (Link):  



https://authgr.zoom.us/j/91795431687?pwd=cUNIandNamh1U0gvbXVDOTB
PTmFCUT09 

Meeting ID: 917 9543 1687 

Password: 211518 

 

Αίθουσα 2 (από Θ έως και Μελισίδου), 

υπεύθυνοι αίθουσας Α. Ζώτου και Γ. Τσόγκας 

Σύνδεσμος (Link):  

https://authgr.zoom.us/j/92339267370?pwd=RTgxQW85cnJoZ2JXRWdFaSt
OOWhDQT09 

Meeting ID: 923 3926 7370 

Password: 452011 

 

Αίθουσα 3 (από Μέλλιου έως και Ποιμενίδου),  

υπεύθυνος αίθουσας Γ. Θεοδωρίδης- Φ.Ζούγρου 

Σύνδεσμος (Link):  

https://authgr.zoom.us/j/98035512725?pwd=d1dOMFFZcTRVTXZOdGlzWHJ
lSWZQUT09 

Meeting ID: 980 3551 2725 

Password: 902748 

 

Αίθουσα 4 (από Πούλιου έως και το Ω), 

υπεύθυνος αίθουσας Β. Σαμανίδου – Ν.Καλογιούρη 

Σύνδεσμος (Link):  

https://authgr.zoom.us/j/99244265364?pwd=UWRmSC9nSU9iYi9WNzJrYnd
MUjhKUT09 

Meeting ID: 992 4426 5364 

Password: 406888 


