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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ 

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου-επίπλου» θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας - https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos και το 

πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/pr-

9c0d194b.pdf.  

Ειδικότερα, για το μάθημα αυτό οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως με προφορική 

εξέταση σε ομάδες των 5 ατόμων στην πλατφόρμα MS Teams την Τρίτη 9.6.2020 και τις ώρες 

12.00-15.00 στην εικονική αίθουσα με την ονομασία: Εξετάσεις «Μάρκετινγκ προϊόντων 

ξύλου – επίπλου» 9.6.2020 και ο κωδικός πρόσβασης είναι: 8glzxfc 

Όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα βρίσκονται στις 11.50 

στην εικονική αίθουσα εξετάσεων του μαθήματος για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες 

εξέτασης του μαθήματος. Οι ομάδες των 5 ατόμων θα δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο κατά 

τη διάρκεια της δίωρης εξέτασης του μαθήματος, οπότε όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να 

παραμείνουν κατά το διάστημα αυτό συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα MS Teams και να 

διαθέτουν οπωσδήποτε κάμερα και μικρόφωνο στον υπολογιστή τους. 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο e-class: 

https://eclass.uth.gr/courses/SE_FURN_U147/ 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι εξής φοιτητές που έχουν παραδώσει και 

παρουσιάσει την άσκηση πράξης και έχουν πραγματοποιήσει τον απαραίτητο αριθμό 

παρουσιών στο μάθημα (έχει γίνει σχετική ανάρτηση και το e-class του μαθήματος: 

https://eclass.uth.gr/modules/announcements/index.php?course=SE_FURN_U147&an_id=6

315, έχουν δηλώσει το μάθημα και είναι οι εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. Αλατίνη Αποστολία 14ο  

2. Αλιφέρης Ιωάννης 14ο  

3. Αποστολός Ευάγγελος 16ο  

4. Καλλιτσουνάκης Γεώργιος 12ο  

5. Κανιούρα Χριστίνα 10ο  

6. Καμπάκος Νικόλαος 35ο  
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7. Κρόκος Απόστολος 12ο  

8. Κουτσαγιώτη Χαρά 22ο  

9. Κωνσταντής Ανδρέας  32ο  

10. Λαζούρας Χρήστος  8ο  

11. Λουβιτάκης Αντώνιος 8ο  

12. Μάργαρης Ιωάννης 16ο  

13. Μίσσα Θάλεια 10ο  

14. Μουσουλής Δημήτριος 10ο  

15. Μούστα Αλεξάντερ 10ο  

16. Μυλωνάκη Χριστίνα 12ο  

17. Νταουντάκης Εμμανουήλ 10ο  

18. Σαρισαβίδη Μαρία 20ο  

19.  Σίμου Βασιλεία 10ο  

20. Σωτηρίου Πολυξένη 32ο 

21. Ταπανίδου Σοφία 35ο  

22. Τσουμπαρή Ισμήνη 8ο  

 

Τέλος σημειώνεται ότι πριν την εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να σταλεί στο e-mail του 

διδάσκοντα: papadio@uth.gr η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης από τον κάθε φοιτητή που θα 

συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος, με το εξής περιεχόμενο: 

Δηλώνω ότι: έλαβα γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από 

απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβώ για 

τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθεμαι να 

συμμετέχω σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

1. η συμμετοχή μου στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού 

μου λογαριασμού  

2. τα γραπτά που θα υποβάλλω εκπονήθηκαν αποκλειστικά από εμένα τον/την ίδιο/α. 

3. αποδέχομαι τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη 

διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση. 

Καλή επιτυχία! 

4.6.2020 

Ο διδάσκων  

Παπαδόπουλος Ιωάννης  
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