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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΘΒΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες του Τμήματος:

Οι ειδικές συνθήκες που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού  COVID-19 έχουν 
οδηγήσει  στην  απόφαση  της  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  για 
τέλεση όλων των εξετάσεων χωρίς φυσική παρουσία. Ενώ είχαμε φτιάξει το 
πρόγραμμα εξετάσεων, μεσολάβησε οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας που 
απαιτεί πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, 
οπότε  και  απαιτήθηκε  να  επαναπροσδιορίσουμε  το  Πρόγραμμα  των 
εξετάσεων, δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν νέες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα:

(α)  Για  τη  συμμετοχή  σας  στις  εξετάσεις  θα  είναι  απαραίτητη  η  χρήση 
κάμερας και μικροφώνου συνδεδεμένου (ή ενσωματωμένου) στον υπολογιστή 
σας.  Όσοι δεν έχουν ή αρνηθούν να κάνουν χρήση κάμερας για την 
διακρίβωση της ταυτότητάς τους αυτοδίκαια θα αποκλείονται από 
τη συγκεκριμένη εξέταση.

(β) Για τη διακρίβωση της ταυτότητας, απαιτείται η ευκρινής ψηφιοποίηση 
(σκανάρισμα ή φωτογράφηση) της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας σε 
αρχείο εικόνας (π.χ. τύπου jpg, png, bmp, tif), μετονομασία του αρχείου ως 
εξής  ΕΠΙΘΕΤΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΡΙΘΜΟΣ-ΜΗΤΡΩΟΥ.jpg (η  κατάληξη  θα  είναι 
ανάλογη  με  τον  τύπο  του  αρχείου,  για  παράδειγμα 
ΖΕΡΒΑΚΗΣ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_191000000.tif)  και  κατάθεση  του  αρχείου  στις 
“Εργασίες”  του  μαθήματος  “Ταυτοποίηση  Φοιτητών  ΤΩΘΒΕ” 
(https://eclass.aegean.gr/courses/MAR381/,  στο  οποίο  πρέπει  να 
εγγραφείτε)  μέχρι το πρωί της Δευτέρας, 8/6/2020.

(γ)  Όλοι  οι  φοιτητές  και  φοιτήτριες  που  θέλουν  να  λάβουν  μέρος  στις 
εξετάσεις  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  κάθε  εξεταστέο  μάθημα στο 
classweb  αλλά  και  στο  e-class,  από  όπου  και  θα  ειδοποιηθούν  από  τον 
υπεύθυνο   διδάσκοντα  για  κάθε  μάθημα  χωριστά   σχετικά  με  τον  τρόπο 
διεξαγωγής της εξέτασης.

(δ) Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στην εξέταση μαθημάτων 
στα  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  η  πλατφόρμα  Zoom για  τον  έλεγχο  της 
ταυτότητάς  τους  και  τη  διακρίβωση  της  ταυτοπροσωπίας  τους,  είναι 
απαραίτητο  να  έχουν  εγκαταστήσει  και  ελέγξει  το  σχετικό  Zoom plugin, 
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καθώς  επίσης  και  να  έχουν  αποσυνδεθεί  από  τυχόν  προσωπικό  τους 
λογαριασμό  στο  zoom πριν  από  την  εξέταση. Αναλυτικές  οδηγίες  για  τη 
συμμετοχή σας σε συνεδρία Zoom δίνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Πληροφορικής  (https://ype.aegean.gr/tilekpaideysi/odigies/207-odigies-
platformas-zoom), καθώς και στο συνημμένο αρχείο.

(ε)  Μέσα  στην  τρέχουσα  εβδομάδα,  θα  διενεργηθούν  έλεγχοι  και 
προσομοιώσεις εξετάσεων από το Τμήμα προκειμένου να ελέγξουμε και εμείς 
και  εσείς  την  προσβασιμότητα  και  λειτουργικότητα  εξοπλισμού  και 
διαδικασίας. Παρακαλώ για τη μαζική συμμετοχή σας.

Σας ευχαριστώ,
Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία,

Καθηγητής

Βασίλης Ζερβάκης
Πρόεδρος ΤΩΘΒΕ
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