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Αθήνα, 25/01/2021 

ΑΝΑΚΟ Ι ΝΩΣΗ  

Η εξέταση του μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙI (επί πτυχίω) με την κ. Μπούφη και τον κ. 

Μούτσιο-Ρέντζο θα διεξαχθεί με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Webex σύμφωνα με το 
πρόγραμμα (Παρασκευή 26/01/2021, 12:00-14:00). 

Ο σύνδεσμος που χρειάζεστε είναι ο ακόλουθος 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mba393ed9f112d480313035f8c8c42db4 
 

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της εξέτασης, παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στην 
εξέταση μέχρι και την Πέμπτη 25/01/2021 και ώρα 21:00 στο moutsiosrent@primedu.uoa.gr ή στο 

aboufi@primedu.uoa.gr. 
Ισχύουν τα επόμενα 

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε τα εξής: 
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, με τα οποία να μπορεί να συνδεθείτε 

στην παραπάνω εφαρμογή τηλεδιάσκεψης 

• Πρόσφατο λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android 

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

• Φυλλομετρητή ή την ειδική εφαρμογή (όπου απαιτείται) για την πρόσβαση στην εφαρμογή 

τηλεδιάσκεψης 
• Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα. 

Η σύνδεση σας στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης θα γίνει υποχρεωτικά με τη χρήση του 

λογαριασμού σας. 
Η ταυτοποίηση σας γίνεται με οπτική επαφή και επίδειξη της φοιτητικής ή και αστυνομικής 

ταυτότητάς σας. 

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να 
παραμένει ανοιχτή, όπως και η κάμερα και το μικρόφωνο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος 

εξεταζόμενος αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο ή χαθεί η οπτική επαφή μαζί του, τότε ανάλογα με την 
κρίση του εξεταστή, μπορεί να διακοπεί η εξέτασή του και οφείλει σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο 

να προσέλθει και να εξεταστεί με φυσική παρουσία. 



Το ΕΚΠΑ σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα προσωπικά 

σας δεδομένα και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ. 
Για κάθε εξέταση και σε όλη την διάρκεια που θα είναι ανοιχτές οι κάμερες και τα μικρόφωνα 

σας για τις ανάγκες της εξέτασης, το ΕΚΠΑ δεν θα καταγράψει και δεν θα συλλέξει για κανένα λόγο 
προσωπικά σας δεδομένα εικόνας και ήχου. 

Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά 

μέσα. 
Προσοχή βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και όχι ως guest. 

 
Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο 

moutsiosrent@primedu.uoa.gr. 
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