
 
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
 

Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2020 
 
 
Με την ενημερωτική επιστολή του Προέδρου με θέμα "Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση 
ψηφιακών μέσων – Τρόποι διεξαγωγής προφορικών και γραπτών εξετάσεων" που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.ds.unipi.gr/wp-
content/uploads/2020/05/Enimerwsi_foititwn_eksetaseis_apo_apostasi_ds_maios_2020.pdf) 
και εστάλη ηλεκτρονικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος στις 29.05.2020, οι 
φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος καλούνται να προχωρήσουν στις ακόλουθες τρεις 
ενέργειες: 
 
[1] Δήλωση ότι μελέτησαν και έλαβαν γνώση της προαναφερόμενης ενημερωτικής 

επιστολής, η οποία περιλαμβάνει και τους όρους της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
[2] Δήλωση για πρόθεση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών 

μέσων σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Τα μαθήματα αυτά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν 
ήδη συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία για το τρέχον εξάμηνο 

 
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 
πρέπει να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες, με καταληκτική ημερομηνία την 
Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:50 
 
• Να συνδεθούν στην πλατφόρμα «Εύδοξος/eClass» του Τμήματος 

(https://evdoxos.ds.unipi.gr/)  
 
• Να εγγραφούν στο «Μάθημα» με τίτλο: «Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη 

διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, σε 
μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020» 

 
• Στις «Ομάδες Χρηστών» του παραπάνω «Μαθήματος», να επιλέξουν την κατηγορία: 

«Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων (εξεταστική περίοδος 
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020)» 
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• Έχοντας επιλέξει την παραπάνω κατηγορία, θα πρέπει να εγγραφούν σε όλα τα 
μαθήματα ένα-προς-ένα, στα οποία προτίθενται να εξεταστούν με εξ αποστάσεως 
αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων 

 
Διευκρινίζεται ότι το μάθημα «Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών» του 2ου εξαμήνου θα 
εξεταστεί με φυσική παρουσία και για τον λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στη λίστα των 
διαθέσιμων μαθημάτων και δεν απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα «Εύδοξος/eClass» σε 
αυτό. 
 
Με την εγγραφή στο κάθε μάθημα, ο φοιτητής και φοιτήτρια δηλώνει ταυτόχρονα ότι: 
(α) Έλαβε γνώση των όρων διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση 
ψηφιακών μέσων με βάση τα αναφερόμενα στην ενημερωτική επιστολή του Προέδρου που 
προαναφέρθηκε 
(β) Προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση 
ψηφιακών μέσων για το συγκεκριμένο μάθημα. 
 
[3] Υποστήριξη της διαδικασίας ταυτοποίησης 
 

Για την υποστήριξη της διαδικασίας ταυτοποίησης, κατά την εξ αποστάσεως αξιολόγηση με 
χρήση ψηφιακών μέσων, στην προαναφερόμενη ενημερωτική επιστολή του Προέδρου είχε 
αναφερθεί ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα κληθούν να αναρτήσουν σαρωμένο αντίγραφο 
των δύο όψεων της φοιτητικής τους ταυτότητας.  
 
Με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης και με βάση τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας δεν θα απαιτηθεί ανάρτηση σαρωμένου αντιγράφου της φοιτητικής 
ταυτότητας. 
 
Αντ’ αυτού, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά την ημέρα της εξέτασης, ανά μάθημα, 
θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν διαθέσιμη τη φοιτητική τους ταυτότητα και όταν 
τους ζητηθεί από τον διδάσκοντα / επιτηρητή του μαθήματος να επιδεικνύουν στην 
κάμερα την πλευρά με τη φωτογραφία και το όνομα τους, ώστε να ταυτοποιηθούν. 
 
Η διαδικασία ταυτοποίησης, δια της επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στην κάμερα, θα 
λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων 
και επιτηρητών. 
 
Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια έχει απολέσει τη φοιτητική του ταυτότητα και 
συνεπώς θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσω άλλου δημοσίου εγγράφου που απεικονίζει και 
την φωτογραφία του (για παράδειγμα Αστυνομική Ταυτότητα), καλείται να μην επιδείξει 
το έγγραφο αυτό στην κάμερα (με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων του), 
αλλά να μεριμνήσει εγκαίρως να προβεί σε σάρωση του εγγράφου αυτού (απαλείφοντας 
όλες τις πληροφορίες εκτός του επωνύμου, του ονόματος και της φωτογραφίας του) και να 
αποστείλει το σαρωμένο έγγραφο με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον διδάσκοντα ή 
διδάσκουσα του μαθήματος τουλάχιστον πέντε (5) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης. 
 


