
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MICROSOFT TEAMS 
 

Σειρά ενεργειών για την ορθή συμμετοχή στην εξέταση: 

• Είσοδος στην πλατφόρμα Microsoft Teams με χρήση του λογαριασμού χρήστη του ΕΜΠ, όπως 

γινόταν και στο μάθημα. Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές (π.χ. παλαιοτέρων ετών) δεν 

παρακολούθησαν το μάθημα στο τρέχον εξάμηνο και θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση 

(με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στο τρέχον εξάμηνο) θα πρέπει να συνδεθούν στην 

αντίστοιχη ομάδα με το ιδρυματικό τους email ή να αποστείλουν  αντίστοιχο αίτημα μέσα από την 

πλατφόρμα teams, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 16/01/2021, ώρα 23.59. Μόνο τότε η 

συμμετοχή στην εξέταση θα θεωρηθεί έγκυρη. Σε περίπτωση προβλήματος να 

αποστείλουν email στην αντίστοιχη ομάδα, σύμφωνα με τον πίνακα. 

• Άνοιγμα της συγκεκριμένης ομάδας που θα πραγματοποιηθεί η εξέταση. Κάθε εξεταζόμενος θα 

πρέπει να εισέλθει, σύμφωνα με το ΕΠΩΝΥΜΟ του στην αντίστοιχη ομάδα σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

ΕΕππώώννυυμμοο   οομμάάδδαα mmaaiill  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  

AA    --    ΙΙ   

ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τµήµα 1ο) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%

3ae1823111cce2467291fa6e860f2d6a21%

40thread.tacv2/conversations?groupId=18

ac8f2c-18a2-436f-9833-

737501dcfb9c&tenantId=075e0cb3-752a-

4320-b367-6d08b7918c40 

piniotis@survey.ntua.gr 

ΚΚ  ––    ΟΟ  

ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τµήµα 2ο) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%

3add7b37f759e04a7c89ce7ed8453af60b%

40thread.tacv2/conversations?groupId=5c

dcac86-f872-4507-a863-

13b443e94fdd&tenantId=075e0cb3-752a-

4320-b367-6d08b7918c40 

nkanellop@central.ntua.gr 

 

ΠΠ      --    ΩΩ 

ΓΕΩ∆ΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τµήµα 3ο) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%

3a040143a4cf6d430492eeeb6bcc67c10c%

40thread.tacv2/conversations?groupId=07

6366c2-2df4-4da0-a65c-

f5f9fded27d6&tenantId=075e0cb3-752a-

4320-b367-6d08b7918c40 

dtsinis@survey.ntua.gr 

 

• Αναμονή στη καρτέλα Posts (Συνομιλία) μέχρι να συγκεντρωθούν όλοι οι συμμετέχοντες. 

• Η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει από τους διδάσκοντες 15' πριν από την έναρξη της εξέτασης 
 

Σε ότι αφορά στην γραπτή εξέταση: 

• Συμμετοχή στην μοναδική τηλεδιάσκεψη που θα δημιουργήσει ο διδάσκων του μαθήματος. 

o (Σημειώνεται ότι κάθε συμμετέχων δεν χρειάζεται να έχει σε λειτουργία την κάμερα και το 

μικρόφωνό του κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, αλλά οφείλει να συμμετέχει για 

την ομαλή πραγματοποίηση της διαδικασίας και για την επίλυση ενδεχόμενων αποριών). 

• Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της δυνατότητας Assignments που υπάρχει 

ενεργοποιημένη στην ομάδα που θα διεξαχθεί η εξέταση. 



 

o Κάθε συμμετέχων/ουσα θα λάβει ειδοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, από το σύστημα 

σχετικά με την ανάθεση της εργασίας (θέματα εξέτασης) από τον διδάσκοντα. 

o Κάθε συμμετέχων/ουσα οφείλει να ανοίξει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα θέματα, διότι ο 

χρόνος της εξέτασης θα ξεκινήσει να μετράει από την στιγμή της ανάθεσης. 

(Η εύρεση των θεμάτων που αντιστοιχεί στον καθένα γίνεται μέσω της καρτέλας 

Assignments, που βρίσκεται εντός της ομάδας) 

o Κάθε συμμετέχων/ουσα θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ή και ακόμα να μεταφορτώσει 

τα θέματα της εξέτασης μέσω του αρχείου που θα έχει δημιουργηθεί από τον διδάσκων. 

o Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στα θέματα όπως τον διευκολύνει 

(ψηφιακά ή αναλογικά), αλλά είναι υπεύθυνος για τη σωστή υποβολή των απαντήσεών 

του. 

• Πιο συγκεκριμένα κάθε συμμετέχων οφείλει να μεταφορτώσει τις απαντήσεις των θεμάτων στο 

πεδίο My work, το οποίο βρίσκεται στην ίδια καρτέλα με τα θέματα της εξέτασης. 

 
o Όλοι οι συνήθεις τύποι αρχείων κειμένου (ψηφιακές απαντήσεις-word ή σάρωσης-pdf και 

σε περιπτώσεις αδυναμίας εφαρμογής μιας από τις προηγούμενες λύσεις σάρωσης 

χαμηλής ανάλυσης – φωτογραφία - png των απαντήσεων), είναι αποδεκτοί, αρκεί οι 

απαντήσεις να είναι ευδιάκριτες. 



o Για λόγους αρχειοθέτησης κάθε συμμετέχων θα ονομάσει το αρχείο με τις απαντήσεις 

του, με βάση το ονοματεπώνυμό του. (π.χ Γεώργιος Πανταζής.doc, Γεώργιος 

Πανταζής.pdf, Γεώργιος Πανταζής.png) 

• Ύστερα από το ″ανέβασμα″ του αρχείου των απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα, η διαδικασία της 

εξέτασης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα διότι δεν έχει πραγματοποιηθεί υποβολή των απαντήσεων. 

• Η υποβολή γίνεται μέσω της δυνατότητας Turn In, η οποία συνοδεύεται και από χρονική 

υπογραφή της ενέργειας. 

(Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των θεμάτων είναι μοναδική και οποιαδήποτε αλλαγή(undo turn 

in) ή διακοπή της διαδικασίας συνιστά λόγους απόρριψης των απαντήσεων από τον 

διδάσκοντα. Επίσης η ορθή τήρηση των διαδικασιών υποβολής των απαντήσεων βασίζεται 

αποκλειστικά στον συμμετέχοντα). 

 
 

• Κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα εξέτασης (Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 8:30), 

θα τεθεί προς επεξεργασία το διαγώνισμα και η διάρκεια υποβολής θα είναι 2 ώρες, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αποστολής των απαντήσεων. 

• Παραμονή στην τηλεδιάσκεψη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

• Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή της υπηρεσίας Microsoft Teams 

αμέσως πριν, ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να σταλεί άμεσα μήνυμα SMS στον αριθμό 

6986891003, με το εξής περιεχόμενο: ΑΜ, επώνυμο και κωδ.σφάλματος ως ακολούθως: 

1: διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο 

2: διακοπή της υπηρεσίας Teams - δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εξέταση 

3: άλλο (πχ διακοπή ρεύματος) 

Παράδειγμα: 06112345 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 

Τα μηνύματα SMS θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 10:00 της 19.01.2021.  

• Καλή επιτυχία σε όλους! 

 

Ο διδάσκων του μαθήματος 

Γ. Πανταζής 

Καθηγητής ΕΜΠ 

 


