
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ –ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ [2]  Κ-Ο Ζαχαριάδου 
 

 

Πριν τη γραπτή εξέταση 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που 

1)  το επίθετό τους αρχίζει από Κ έως και Ο 

2) έχουν απαντήσει στο Ερωτηματολόγιο 

3) έχουν  γραφτεί στο eclass του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Κ-Ο στην Ομάδα 

Χρηστών Εξέταση στο μάθημα Φυσική Θεωρία

Η προθεσμία για τα παραπάνω 2) και 3) είναι μέχρι την 7/2/2021 και ώρα 23:00 

  

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο eclass, ενώ ο έλεγχος ταυτοτήτων και η 
επικοινωνία με τους επιτηρητές θα γίνει μέσω του MS Teams.  
 

Β) Θα δημιουργηθούν  4 ομάδες στο MsTeams στις οποίες θα συνδεθείτε ανάλογα 

με το επώνυμό σας. Οι σύνδεσμοι του MsTeams όπου θα συνδεθείτε θα σας 

ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες με email  στο eclass 

 

 

Κατά τη γραπτή εξέταση 8/2/2021 ώρα 18:00-21:00 

18.00 – 18.30 μ.μ.: Έλεγχος ταυτοτήτων στο MS Teams.  

Θα πρέπει να συνδεθείτε στην ομάδα του MS Teams στις 17:45 το αργότερο, σε ένα 

από τα ΤΕΣΣΕΡΑ (4) groups που θα δημιουργηθούν, ανάλογα με τα αρχικά του 

επιθέτου σας. Φροντίστε να έχετε κάνει αποδοχή (accept) πριν την εξέταση στο 

σωστό group με βάση τα αρχικά του επιθέτου σας, όπως θα σας ανακοινωθεί 

Ο επιτηρητής του group σας θα σας ζητήσει να ανοίξετε την κάμερά σας και να 

δείξετε την ταυτότητά σας (φοιτητική ή αστυνομική ή διαβατήριο), φροντίστε να 

την έχετε πρόχειρη.  

 

18.30 – 20.30 :  

Μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, στις 18:30, θα ανέβει στο eclass του μαθήματος 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Κ-Ο) 2021 το pdf αρχείο των θεμάτων. Για να το δείτε: Θα πάτε 



στο αριστερό μενού και θα επιλέξετε το «Εργασίες». Θα κάνετε κλικ στο όνομα της 

εργασίας που θα σας υποδείξει ο επιτηρητής και θα το  κατεβάσετε.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην μπείτε στο eclass πριν σας πει ο επιτηρητή σας

Ο χρόνος για να λύσετε τα θέματα είναι διάρκειας δύο ωρών (18:30—20:30) 

 , για να μην έχετε 

τεχνικά προβλήματα. 

 

20.30 – 21:00 :  

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, θα έχετε χρόνο 30 λεπτών για να 

δημιουργήσετε ΕΝΑ  pdf αρχείο που είναι το γραπτό σας. Το όνομα του αρχείου 

ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ 

 

της μορφής:   

ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Για παράδειγμα:  

ΚΟΚΚΙΝΗΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_15381234 

 

Φωτογραφίζετε κάθε σελίδα ξεχωριστά με το κινητό σας. Εισάγετε τις φωτογραφίες 

σε ένα αρχείο word. Στη συνέχεια μετατρέπετε το word σε pdf (file  export  

create pdf ή εναλλακτικά file save as adobe pdf) 

Οδηγίες για δημιουργία ενός αρχείου pdf 

1) Το αρχείο σας θα το ανεβάσετε στο eclass στο «Εργασίες», στο όνομα της 

Εργασίας που θα σας υποδείξει ο επιτηρητής 

2) Αφού ανεβάσετε το αρχείο θα ζητήσετε από τον επιτηρητή (επιτηρήτριά) σας να 

αποχωρήσετε σηκώνοντας «χεράκι» στο MsTeams. Αφού ελέγξει ότι έχει ανέβει 

το αρχείο σας, θα σας πει αν μπορείτε να αποχωρήσετε.  Απαγορεύεται να 

αποχωρήσετε πριν σας δοθεί η άδεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον έλεγχο αυτόν ο 

επιτηρητής σας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την ευκρίνεια του αρχείου 

που ανεβάσατε.

 

  

Στις 17/2/2021 ώρα 12:00-16:00 θα κληθούν επιλεκτικά φοιτητές που 

συμμετείχαν στην εξέταση για προφορική εξέταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  



 

ΔΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

• Έχετε την αποκλειστική υπευθυνότητα για την ευκρίνεια τ

• 

ου αρχείου pdf που 

θα ανεβάσετε. Ό,τι δεν φαίνεται καθαρά (κείμενο, εξισώσεις κλπ) προφανώς 

δεν μπορεί να βαθμολογηθεί. 

Εάν δεν έχετε κάμερα και μικρόφωνο ή δεν λειτουργούν σωστά απαγορεύεται 

να γράψετε.

• Σύμφωνα με τον κανονισμό που είναι αναρτημένος στο site του Πανεπιστημίου: 

 Είσαστε υποχρεωμένοι να έχετε ανοικτή την κάμερά σας σε όλη τη 

διάρκεια της εξέτασης. Διαφορετικά, ο επιτηρητής (επιτηρήτριά σας) έχει το 

δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας στην εξέταση  

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, 

ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή της διαδικασίας εξέτασης που 

διενεργείται μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, 

προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων 

κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου

 

.” 

 

 

Καλή Επιτυχία ! 

 


