
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ 

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Οικονομική επιχειρήσεων 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 γραπτή & 

προφορική εξέταση στην πλατφόρμα MS Teams την Τετάρτη 10.6.2020 και ώρες 10.00-

18.00. 

Όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (έχει αναρτηθεί η σχετική 

ανακοίνωση στο e-class: 

https://eclass.uth.gr/modules/announcements/index.php?course=SE_FURN_U148&an_id=1

7002) θα βρίσκονται στις 09.50 στην εικονική αίθουσα εξετάσεων του μαθήματος στο MS 

Teams «ΠΠΣ50.635_Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου» στις οποίες 

πραγματοποιούνταν οι παραδόσεις του μαθήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τις 

λεπτομέρειες εξέτασης του μαθήματος. Στην αίθουσα αυτή από τις 10.00 πμ και για 

διάστημα 45’ όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές θα εξεταστούν γραπτώς σε ασκήσεις του 

μαθήματος. Έτσι θα πρέπει να διαθέτουν μαζί τους: τετράδιο / φύλλα χαρτιών Α4, στυλό, 

υπολογιστική μηχανή ή κινητό για τις πράξεις. 

Με τη λήξη του χρόνου των 45’ θα σταλούν άμεσα στο e-mail του διδάσκοντα: 

papadio@uth.gr φωτογραφία/ες του γραπτού. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει προφορική εξέταση του μαθήματος σε ομάδες, υποχρεωτικά 

με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου, μέσω της πλατφόρμας MS Teams σε διαφορετική 

εικονική αίθουσα με την ονομασία Εξετάσεις «Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου» 

10.6.2020 και ο κωδικός πρόσβασης είναι: 20flxv3 

Οι ομάδες και οι ώρες της προφορικής εξέτασης είναι οι εξής: 

11.00-11.20: ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΒΑΪΑ - ΖΟΡΜΠΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

11.20-11.40: ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ - ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΣΠΙΩΤΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ - ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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11.40-12.00: - ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΙΟΤΣΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ - 

ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ - ΚΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

12.00-12.20: ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΛΑΣΚΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ - ΒΡΥΩΝΗ ΒΥΡΩΝΑΣ - ΨΗΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

12.20-12.40: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΔΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΛΑΠΠΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 

12.40-13.00: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

13.20-13.40:  ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΗΝΩΝΑΣ - ΡΟΣΣΙΟΥ ΝΙΚΗ-ΖΩΗ - ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

13.40-14.00: ΣΑΡΙΣΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - 

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 

14.00-14.20: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΑΚΚΑΡΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

14.20-14.40: ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΙΑΤΗΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

ΧΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ - ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14.40-15.00: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΙΑΤΡΑ-ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

15.20-15.40: ΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΑΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - 

15.40-16.00: ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

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

https://eclass.uth.gr/courses/SE_FURN_U148/ 

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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