
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ!!! 

 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ στη διαδικτυακή εξέταση 

του μαθήματος «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

καθώς διαπυστώθηκε πως φοιτητές που δεν έχουν καμία σχέση με το μάθημα δήλωσαν 

συμμετοχή στη διαδικτυακή εξέταση αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας δόθηκε 

στην ανακοίνωση στις 23.01.2020. 

Λυπάμαι για την ταλαιπωρία σας και ζητώ την κατανόηση και τη συνεργασία σας ώστε να 

διασφαλισθεί η ακεραιότητας της διαδικτυακής εξέτασης και να μην δημιουργηθούν 

προβλήματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε 

αναγκαίο να ακυρωθεί η προηγούμενη δήλωση συμμετοχής σας (σύμφωνα με την 

ανακοίνωση στις 23.01.2021) και να πραγματοποηθεί μία νέα. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ!) Έτσι, η παλαιότερη/αρχική δήλωση συμμετοχής σας ακυρώνεται (δεν 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος) και ΠΡΕΠΕΙ να 

προβείτε σε ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ώστε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας 

στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος. 

Επομένως, για το σωστό προγραμματισμό και την τεχνική υλοποίηση της διαδικτυακής 

εξέτασης, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη 

διαδικτυακή εξέταση στην ακόλουθη ΝΕΑ διεύθυνση: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQLG7

Y4cQiM9EvPT6v9Ta6jpUMjQxRFlUOUJESlVGTjJDTjNQTUlaTkJMOS4u 

Παρατηρήσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ!): 

1. Για τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση είναι υποχρεωτική/απαραίτητη η χρήση του 

ιδρυματικού σας email. 

2. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη διαδικτυακή εξέταση έως την Τετάρτη 10 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:45. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας και ώρας ΔΕΝ 

ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ νέες αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση για 

οποιοδήποτε αιτία! Γι' αυτό σας παρακαλώ να επιδείξετε προσοχή και συνέπεια. Για 

οποιοδήποτε λόγο συναντήσετε δυσκολία στη διαδικασία για τη δήλωση συμμετοχής στη 

διαδικτυακή εξέταση παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Χ. Γιακόπουλο στο 

chryiako@central.ntua.gr. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQLG7Y4cQiM9EvPT6v9Ta6jpUMjQxRFlUOUJESlVGTjJDTjNQTUlaTkJMOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQLG7Y4cQiM9EvPT6v9Ta6jpUMjQxRFlUOUJESlVGTjJDTjNQTUlaTkJMOS4u
mailto:chryiako@central.ntua.gr


3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή 

εξέταση θα λάβετε (εφόσον το επιλέξετε - εμφανίζεται στο τέλος του εγγράφου της 

δήλωσης συμμετοχής) ένα μήνυμα/απόδειξη που επιβεβαιώνει τη δήλωση συμμετοχής που 

καταθέσατε. 

4. Η παλαιά ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχικής δήλωσης συμμετοχής που ανακοινώθηκε 

στις 23.01.2021 'κλειδώνει' και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν από εδώ και πέρα να δηλώσει 

συμμετοχή στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος μέσω αυτής. 

5. Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» της περιόδου Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 17:00. 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τη συνεργασία και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις 

εξετάσεις. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ MYCOURSES. 


