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Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μηνύματα

● Το έγγραφο αυτό περιέχει οδηγίες πρός τους φοιτητές/τριες του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας eclass 
που θα χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Τμήματος.

● Αρχικά, καταγράφονται οι απαιτήσεις/προαπαιτούμενα και οι 
προτροπές/συνιστώμενα (σελ. 3-5)

● Έπειτα, παρουσιάζεται η διαδικασία συμμετοχής σε ένα δοκιμαστικό μάθημα (σελ. 
8-9)

● Τα επόμενα βήματα, αφορούν τη διαδικασία της online εξέτασης, μέσα από την 
ενότητα του eclass που λέγεται 'ασκήσεις'. (σελ. 11-19)

● Συνεχίζοντας, επισημαίνεται στους συμμετέχοντες πως ξεκινά η εξέταση (σελ. 
20-21)

● Οι οδηγίες ολοκληρώνονται με τους τρόπους επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης. (σελ. 22)

Online εξετάσεις με το eclass



ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μηνύματα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

● Προσωπικός Υπολογιστής (PC) με σύνδεση στο δίκτυο
● Ιδρυματικός λογαριασμός στο uom

https://uregister.uom.gr/

Online εξετάσεις με το eclass

https://uregister.uom.gr/


ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μηνύματα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

● Εγγραφή στο eclass
https://eclass.accfin.uom.gr/
ακολουθώντας τα εξής βήματα:
○ επιλέξτε από το αριστερό μενού: Εγγραφή -> Εκπαιδευόμενου -> Πιστοποίηση 

μέσω του Ιδρυματικού Λογαριασμού (URegister).
○ Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
○ Ακολούθως, εισάγετε ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ του Ιδρυματικού 

Λογαριασμού.

Πέραν της εγγραφής, δεν χρειάζεται οι φοιτητές/τριες να κάνουν κάτι 
επιπρόσθετο. Το τμήμα θα τους καταχωρήσει/εγγράψει στα μαθήματα που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Online εξετάσεις με το eclass

https://eclass.accfin.uom.gr/


ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μηνύματα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ:

● Σύνδεση στο δίκτυο με καλώδιο (ethernet)
● Εξοικείωση με το eclass:

Εγγραφή σε ένα δοκιμαστικό μάθημα της πλατφόρμας πριν την έναρξη των 
εξετάσεων και συμμετοχή σε μια δοκιμαστική εξέταση.

Online εξετάσεις με το eclass



Online εξετάσεις με το eclass

ΑΣΚΗΣΕΙΣ eclass



ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μηνύματα

Eclass: σύνδεση στην πλατφόρμα

Στην αρχική σελίδα:
● Πληκτρολογήστε το 

username και 
password

● Πατήστε είσοδος ή 
enter

1



eclass: εγγραφή σε δοκιμαστικό μάθημα
 

    ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ - (1ος τρόπος):

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα eclass. Επιλέξτε στα δεξιά 
της οθόνης το πράσινο κουμπί: Εγγραφή σε μάθημα

1

Επιλέξτε στο κάτω τμήμα της οθόνης 
‘Εγγραφή και είσοδος στο μάθημα’

   Αναζητήστε το μάθημα ‘eclass: δοκιμαστική εξέταση’ 
και δίπλα από τον τίτλο επιλέξτε την εγγραφή σε αυτό.
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eclass: εγγραφή σε δοκιμαστικό μάθημα
 
    ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (2ος τρόπος):

Μεταβείτε στη διεύθυνση:
https://eclass.accfin.uom.gr/courses/FIN141/

1

Επιλέξτε στο κάτω τμήμα της οθόνης 
‘Εγγραφή και είσοδος στο μάθημα’

   Συνδεθείτε στην πλατφόρμα eclass
2
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https://eclass.accfin.uom.gr/courses/FIN141/


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Eclass: βασικές λειτουργίες
Είσοδος στο 
προσωπικό 
χαρτοφυλάκιο 
χρήστη

1

Κάντε κλικ στο 
σύνδεσμο του 
μαθήματος που 
θα εξεταστείτε
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

eclass: Ασκήσεις

Επιλέξτε 
την ενότητα 
‘Ασκήσεις’

1



eclass: Ασκήσεις

Όταν είστε 
έτοιμοι, 
κάντε κλικ στο 
όνομα του test

2

Στην οθόνη 
προειδοποίησης, 
διαβάστε το μήνυμα 
και πατήστε 
‘Συνέχεια’
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

eclass: Ασκήσεις

Περιγραφή 
και οδηγίες 
για την 
άσκηση

4 Χρονόμετρο:
Εμφανίζει το 
συνολικά 
εναπομείναντα 
χρόνο της 
άσκησης.
Δεν εμφανίζει 
το χρόνο για 
κάθε ερώτηση 
ξεχωριστά

5

Πλήθος 
ερωτήσεων 
στο Test
(π.χ. 5)
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eclass: Ασκήσεις

   Επιλέγετε 
τη σωστή 
απάντηση 
στην 1η 
ερώτηση

7 Πατάτε 
‘Επόμενο’

ή

8

Επιλέγετε
την 
επόμενη 
ερώτηση
(π.χ. 2)
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eclass: Ασκήσεις
   Σε 
περίπτωση 
που δεν 
γνωρίζετε μια 
απάντηση, 
μπορείτε να 
προχωρήσετε 
σε μια 
επόμενη 
ερώτηση.
Επανέρχεστε 
σε αυτήν 
αργότερα, 
κάνοντας κλίκ 
πάνω στο 
νούμερο της 
ερώτησης

9

Χρησιμοποιείτε 
τα κουμπιά 
‘Προηγούμενο’ 
και ‘Επόμενο’ 
για πλοήγηση 
ανάμεσα στις 
ερωτήσεις
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eclass: Ασκήσεις

Όταν φτάσετε 
στο τέλος της 
εξέτασης, 
πατάτε το 
κουμπί 
‘Υποβολή’
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eclass: Ασκήσεις

   Μετά την υποβολή θα 
εμφανιστεί ένα ενημερωτικό 
μήνυμα και ακολουθούν οι 
απαντήσεις που έχετε 
υποβάλει
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   Στο κάτω μέρος της 
σελίδας, πατήστε ‘Επιστροφή’
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eclass: Ασκήσεις

Προβολή της 
οnline εξέτασης 
(Ασκήσεις), ύστερα 
από την 
ολοκλήρωση της
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Eclass: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

      Για κανένα λόγο, δεν πατάτε το 
κουμπί ‘Ακύρωση’
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Eclass: έναρξη της εξέτασης
Εάν εισέλθετε στην 
πλατφόρμα, πρίν την 
προγραμματισμένη ώρα 
έναρξης της εξέτασης, το quiz 
εμφανίζεται 
απενεργοποιημένο.

1

Όταν φτάσει η ώρα εξέτασης: 
1. πατήστε το κούμπι ‘Refresh 
(Ανανέωση)’ του browser 
ή 
2. Πατήστε F5 
ή 
3. Επιλέξτε αριστερό μενού → 
‘Ασκήσεις’
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Eclass: έναρξη της εξέτασης

    Πρίν εισέλθετε στην πλατφόρμα eclass, 
ανοίξτε μια καρτέλα (tab) στον browser με τη 
διεύθυνση (url) του μαθήματος στο Google 
Meet ή το Zoom σύνδεσμο (url) 
που σας έχει αποσταλεί απο τον διδάσκοντα.

3
Στη 2η καρτέλα (tab) του browser, θα συνδεθείτε 
στο eclass και θα μεταβείτε στην άσκηση 
(εξέταση) του μαθήματος. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορείτε να 
εναλλάσετε τις 2 καρτέλες.

3

           Προσοχή:
Όταν εναλλάσετε τις 
καρτέλες (tab), μην 
κλείσετε την καρτέλα 
της εξέτασης (eclass), 
διότι αυτό συνεπάγεται 
ακύρωση της 
εξέτασης!
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Eclass: επικοινωνία κατά την εξέταση
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
διδάσκοντα ως εξής:

1. εναλλάσετε τις 2 καρτέλες και 
χρησιμοποιείτε το google meet
ή
το Zoom

2. αποστολή email μέσω του υπολογιστή 
ή του κινητού, χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά τον ιδρυματικό 
λογαριασμό email (uom.edu.gr)
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Online εξετάσεις με το eclass

Καλή σας 
επιτυχία!


