
 

Βήμα 1 1 
 

Γραφόμαστε στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365 αν δεν το έχουμε ήδη κάνει 

κατά την διάρκεια του εξαμήνου για να παρακολουθήσουμε κάποιο 

μάθημα, πατώντας εδώ: https://delos365.grnet.gr/ και «Σύνδεση» 

επάνω και δεξιά. 

 

 

Στον φορέα πιστοποίησης επιλέγουμε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, αποθηκεύουμε την προτίμηση μόνιμα και πατάμε 

Επιβεβαίωση 
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https://delos365.grnet.gr/


 

Δίνουμε το ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ & ΚΩΔΙΚΟ που χρησιμοποιούμε 

στις άλλες υπηρεσίες του ΓΠΑ πχ. eStudent, eClass κλπ. 

 

Πατάμε “Confirm” στις επόμενες οθόνες. Μόλις τελειώσει η 

αρχικοποίηση του λογαριασμού μας θα εμφανιστεί η παρακάτω 

οθόνη. 

 

Πατάμε “Πύλη του Office 365”. Στην ερώτηση “Stay signed in?” 

επιλέγουμε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το “Yes”.  
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Για να πραγματοποιήσουμε είσοδο στην εφαρμογή Microsoft Teams 

την επιλέγουμε όπως στην παρακάτω οθόνη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα όσα κάναμε παραπάνω είναι προαπαιτούμενα για 

την εγγραφή μας στη Microsoft. Για τη χρήση της υπηρεσίας στο 

εξής αρκεί η μια από τις δυο επιλογές που ακολουθούν: 

1. Χρήση του Google Chrome ή του Microsoft Edge (ΟΧΙ του 

Mozilla Firefox) και μετάβαση απευθείας στη σελίδα 

https://teams.microsoft.com/ 

2. Λήψη (download) της εφαρμογής για τον υπολογιστή ή το 

κινητό (smartphone) από εδώ: 

https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app 

Σας προτείνουμε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να κάνετε το 2ο αν ο υπολογιστής 

σας δεν διαθέτει κάμερα & μικρόφωνο. 

Να θυμόσαστε πάντα ότι για να κάνουμε “Sign In”/”Είσοδο”, 

χρησιμοποιούμε το ιδρυματικό μας email πχ. studxxxxxxx@aua.gr 
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Βήμα 2 1 
 

Μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής βρισκόμαστε στην οθόνη 

όπου προβάλλονται σε διάταξη «πλακάκι» όλες οι ομάδες στις 

οποίες μετείχαμε κατά τις live παραδόσεις των μαθημάτων. Αν δεν 

βλέπουμε κάτι τέτοιο τότε πατάμε το κουμπί Teams (Ομάδες αν το 

περιβάλλον είναι στα Ελληνικά). 

 

Αν για παράδειγμα ο διδάσκων του μαθήματος «Γεωγραφία ΙΙ» που 

παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μας έχει ήδη 

κάνει μέλη στην ομάδα εξέτασης «Γεωγραφία ΙΙ – Εξετάσεις Ιουνίου 

2020», τότε την ημέρα και ώρα της εξέτασης του μαθήματος αυτού 

το πατάμε και περιμένουμε να εμφανιστεί στην οθόνη μας το 

παρακάτω πλαίσιο μέσα στην εφαρμογή: 

  

Πατάμε το κουμπί Join (Συμμετοχή αν το περιβάλλον είναι στα 

Ελληνικά) και ακολουθούμε με προσοχή τις οδηγίες του εξεταστή. 

Αν στη λίστα με τα μαθήματα ΔΕΝ εμφανίζεται το μάθημα που θα 

εξεταστούμε (όπως στο παράδειγμά μας το «Γεωγραφία ΙΙ – 

Εξετάσεις Ιουνίου 2020») τότε αναμένουμε από το διδάσκοντα να 

μας κοινοποιήσει τον κωδικό του εξεταζόμενου μαθήματος λίγο πριν 

την έναρξη της εξέτασης μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο eClass ή 

στο email μας.  
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Μόλις τον λάβουμε, επιλέγουμε πάνω δεξιά το “Join or create team” 

(«Συμμετοχή ή δημιουργία ομάδας» για το Ελληνικό περιβάλλον της 

εφαρμογής) και τον πληκτρολογούμε (ή τον επικολλούμε) στο 

πλαίσιο που εμφανίζεται. 

 

 

Είμαστε τώρα μέλη στο το μάθημα που θα εξεταστούμε (στο 

παράδειγμά μας το «Γεωγραφία ΙΙ – Εξετάσεις Ιουνίου 2020») και 

αναμένουμε όπως και πριν να εμφανιστεί στην οθόνη μας το 

παρακάτω πλαίσιο μέσα στην εφαρμογή: 

  

Πατάμε Join (Συμμετοχή αν το περιβάλλον είναι στα Ελληνικά) και 

ακολουθούμε με προσοχή τις οδηγίες του εξεταστή. 

Εξετάσεις 
με το 

Microsoft 

Teams 

Σύντομος 

οδηγός για 

φοιτητές 



 

Υπάρχει επίσης το (σπανιότερο) ενδεχόμενο, ο διδάσκοντας αντί να 

μας κοινοποιήσει τον κωδικό την ομάδας (team code) του 

εξεταζόμενου μαθήματος που μόλις περιγράψαμε, να μας στείλει 

ένα σύνδεσμο (link) της μορφής: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25ac0e645c3647c6a6a

2c8cbcf15f0bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=571cc669

-8d07-483c-934f-ab0df9d5bd88&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-

ab35-d99a6b441bc1 στο email μας ή μέσα από το eClass. Σε αυτήν 

την περίπτωση δεν γινόμαστε αυτόματα μέλη στο εξεταζόμενο 

μάθημα αλλά μπαίνουμε σε «λίστα αναμονής» και περιμένουμε τον 

διδάσκοντα να μας αποδεχτεί προτού προχωρήσει στην εξέταση. 

Αν λάβουμε λοιπόν ένα τέτοιο σύνδεσμο, δεν έχουμε παρά να τον 

ανοίξουμε με τον Chrome ή τον Edge, να κάνουμε “Sign 

In”/”Είσοδο” όπως περιγράψαμε και στο Βήμα 1 και να επιλέξουμε 

Join για να στείλουμε το αίτημα συμμετοχής στο εξεταζόμενο 

μάθημα. 

 

Μόλις ο διδάσκοντας μας κάνει αποδεκτούς, το σύστημα θα μας 

πληροφορήσει ότι έχουμε γίνει μέλη στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Μπαίνουμε κατά τα γνωστά και περιμένουμε να εμφανιστεί το 

γνωστό μήνυμα: 

 

Πατάμε Join (Συμμετοχή αν το περιβάλλον είναι στα Ελληνικά) και 

ακολουθούμε με προσοχή τις οδηγίες του εξεταστή. 
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Βήμα 3 1 
 

Το Microsoft Teams στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις μπορεί να 

αξιοποιηθεί από τους διδάσκοντες με 3 διαφορετικούς τρόπους: 

1. Γραπτή (κύρια) εξέταση με την πλατφόρμα eClass και 

βοηθητική χρήση του Teams ως εργαλείου ταυτοποίησης και 

επικοινωνίας με τους εξεταζόμενους, 

2. Γραπτή (κύρια) εξέταση με το Microsoft Teams με παράλληλη 

χρήση του ως εργαλείου ταυτοποίησης και επικοινωνίας με 

τους εξεταζόμενους, 

3. Προφορική (κύρια) εξέταση με το Microsoft Teams. 

Ο διδάσκων επιλέγει ένα από τα 3 διαφορετικά αυτά σενάρια και μας 

ενημερώνει για τον τρόπο που θα διεξάγει την εξέταση εκ των 

προτέρων και σε εύλογο χρόνο. 

Και στις 3 περιπτώσεις όμως, από τη στιγμή που θα γίνουμε μέλη σε 

ένα εξεταζόμενο μάθημα με όποιον τρόπο από αυτούς που 

περιγράψαμε αναλυτικά στο Βήμα 2, καταλήγουμε στο ίδιο ακριβώς 

σημείο: την ημέρα και ώρα της εξέτασης του μαθήματος 

περιμένουμε να εμφανιστεί στην οθόνη μας το παρακάτω πλαίσιο 

ώστε να πατήσουμε “Join” και να αρχίσει η εξέταση.  

  

Η μόνη ιδιαιτερότητα που θα συναντήσουμε αφορά την περίπτωση 

(2), της γραπτής εξέτασης δηλαδή μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του 

Microsoft Teams με χρήση των “Assignments”. Ο εξεταζόμενος σ’ 

αυτήν την περίπτωση θα δει στην οθόνη του το παρακάτω: 

 

Πατώντας την επιλογή “View assignment” θα οδηγηθεί σε «κουίζ» 

ερωτήσεων στο οποίο ο διδάσκοντας καλεί τους εξεταζόμενους 

μέσα από φόρμες να απαντήσουν θέματα πολλαπλής επιλογής, 

ανάπτυξης κειμένου ή ακόμα και να λύσουν ασκήσεις σε χαρτί και 

μόλις τελειώσουν να τις φωτογραφήσουν με το κινητό τους και να 

τις ανεβάσουν(upload) στην πλατφόρμα. Η λειτουργικότητα είναι 

παρόμοια με την αντίστοιχη εξέταση στο eClass οπότε και δεν 

αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες ή εκπλήξεις.  
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Βήμα 4 1 
 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αν θελήσουμε να επικοινωνήσουμε 

με τον εξεταστή/επιτηρητή είτε για να λύσουμε κάποια απορία είτε 

για οποιοδήποτε άλλο (σοβαρό) λόγο, ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ αλλά «σηκώνουμε το χέρι» μας όπως θα κάναμε και 

στην αίθουσα και περιμένουμε να μας απευθύνει το λόγο με όποιο 

τρόπο θεωρεί εκείνος/η ως καταλληλότερο. Η επιλογή αυτή 

βρίσκεται στο μενού που εμφανίζεται πατώντας τις τρεις (3) τελείες 

της οριζόντιας μπάρας της τηλεδιάσκεψης, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα): 

 

 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του 

υπεύθυνου καθηγητή και δεν κάνουμε χρήση δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας όπως Chat ή Private Messages αν κάτι τέτοιο δεν είναι 

επιτρεπτό. 

Μια γενική οδηγία που θα μας βοηθήσει να μην έχουμε 

υπερφόρτωση στο δίκτυό μας ιδιαίτερα κατά την ταυτοποίηση είναι 

να απενεργοποιήσουμε μόλις μπούμε στην online εξέταση το «Turn 

off incoming video» (1η επιλογή στο μενού από κάτω). 

 

Εξετάσεις 
με το 

Microsoft 

Teams 

Σύντομος 

οδηγός για 

φοιτητές 



 

 

 

Τέλος, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε «Υποβολή» στο γραπτό μας στο 

eClass ή στο Teams (αν φυσικά πρόκειται για γραπτή εξέταση) και 

αφού σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τότε και 

μόνον τότε πατάμε “Hang up” για να βγούμε από την «αίθουσα». 

 

 

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους 
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