
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΙΣ401: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

(ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Κ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ) 
Για τον καλύτερο προγραμματισμό της προφορικής εξέτασης στο ΑΙΣ401 παρακαλώ να λάβετε 
υπόψιν σας τα εξής: 
 
1. Η εξέταση θα γίνει την Tρίτη, 24.01.2023 και την Τετάρτη, 25.1.2023, στην αίθουσα 65 του 

τμήματος Ι-A.  Θα προστεθούν ώρες και τρίτη ημέρα, εφόσον πληρωθούν οι θέσεις στις δύο 
προηγούμενες. 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχετε στην εξέταση επισκεφθείτε το link: 
https://doodle.com/meeting/participate/id/eEq9j10e 

3. Πατήστε το ‘+’ στην ένδειξη ‘1 participant’. Δηλώστε το ΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 
σας ΜΟΝΟ, με μικρά γράμματα και με ένα κενό, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις προτεινόμενες ώρες 
εξέτασης μέχρι την Πέμπτη 19.01.2023, στις 20:00 το βράδυ. Μην ξεχάσετε μετά τη δήλωση να 
κάνετε save στο τέλος της γραμμής και να επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει η καταγραφή σας .  

4. Η εξέταση θα διαρκεί μέχρι μισή ώρα για κάθε ομάδα. Σε κάθε ομάδα εξέτασης μπορούν να  
συμμετέχουν έως ΕΞΙ φοιτητές. Μπορείτε έτσι να κανονίσετε να έλθετε με τους φίλους συμφοιτητές 
σας, εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις την ώρα που θα επιλέξετε. ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Α.Μ. ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.  
 
5. Oι φοιτητές που θα εξεταστούν προφορικά με βάση δήλωσή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
φοιτητών παρακαλούνται να έλθουν στην αίθουσα 65 την Τρίτη 24.1.2023, στις 14:00.  

6. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην Γ’ εξεταστική περίοδο παρακαλούνται να έλθουν στην αίθουσα 
65 την Τετάρτη 25.1.2023, στις 15:00. 

7. Παρακαλώ όλες τις ομάδες να έρχονται στον τόπο της εξέτασης τουλάχιστο μισή ώρα νωρίτερα 
από την προβλεπόμενη: θα μπορείτε να κερδίσετε χρόνο εξεταζόμενοι νωρίτερα εάν μια ομάδα 
τελειώσει νωρίτερα, ή εφόσον υπάρχουν κενά στην προηγούμενη ομάδα.  
 
7. Ελέγξτε από την Παρασκευή 20.01.2023 το τελικό πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης, που θα 
αναρτηθεί ηλεκτρονικά – ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές στις ομάδες.  Εάν δεν έχετε δηλώσει 
συμμετοχή έως την Πέμπτη 19.01.2023, στις 20:00, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε να 
συμμετάσχετε στην εξέταση.  

8. Είναι αυτονόητο ότι ουδείς θα μπορεί να εξεταστεί σε χρόνο μεταγενέστερο από 
αυτόν που έχει δηλώσει. Η μη προσέλευση κατά το χρόνο που έχει οριστεί 
συνεπάγεται ότι ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα εξεταστεί στην επόμενη εξεταστική 
περίοδο. Κάτι διαφορετικό θα αποτελούσε αδικία για τους συναδέλφους του / της που 
τήρησαν το χρονοδιάγραμμα. Εάν κάποιος πάντως επιθυμεί να εξεταστεί νωρίτερα, αυτό θα 
είναι δυνατόν, εφόσον υπάρξει κενό σε κάποια εξεταστική ομάδα. Αμοιβαίες αλλαγές δεν 
επιτρέπονται. 

9. Υπενθυμίζω ότι η ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης εναπόκειται στη συνεργασία σας.  Εύχομαι σε 
όλους/ες καλή προετοιμασία! 

Με ευχές για καλή χρονιά και με πολλούς χαιρετισμούς, 
Κατερίνα Παναγοπούλου 


