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ΕΝΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΔΕΥΤΕΑ 30 ΜΑΤΙΟΥ 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ ΤΩΝ LINKS ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ  – ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΟΟΜ 

Με απόφαςη τησ Συνζλευςησ του Τμήματοσ (5/26-03-2020), από τη ΔΕΥΤΕΑ 30 Μαρτίου 
2020 ξεκινά η τηλε-εκπαίδευςη μζςω τηλεδιαςκζψεων των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, 
Οικονομικϊν Επιςτημϊν, Λογιςτικήσ και Χρηματοοικονομικήσ και του Ρρογράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμήματοσ Οικονομικϊν Επιςτημϊν. 

Για την παρακολοφθηςη των μαθημάτων ακολουθοφν ςχετικζσ οδηγίεσ. 

Για τη χρήςη του ςυςτήματοσ ZOOM από τουσ φοιτητζσ και τισ φοιτήτριεσ, επιςυνάπτονται 
δφο ςχετικά αρχεία, ζνα για την εγκατάςταςη (1. zoom manual set up)  και ζνα για τη 
χρήςη (2. zoom manual plain participation) του ςυςτήματοσ. Πρζπει πρϊτα να κάνετε την 
εγκατάςταςη του zoom client. Κατά την εγκατάςταςη χρηςιμοποιείτε το πλήρεσ 
ονοματεπϊνυμό ςασ. 

Επιςημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Πλα τα ΘΕΩΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα γίνονται κανονικά, ςτισ ημζρεσ και ώρεσ που 
είναι ήδη ανακοινωμζνεσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινοφ εξαμήνου κάθε 
προγράμματοσ ςπουδών. 

2. Για τα ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, βλζπετε ςχετική αναρτημζνη  ανακοίνωςη με 
το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαςτηρίων ανά διδάςκοντα και τμήμα (3. 
ΝΕΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ). 

3. Για κάθε ζτοσ/εξάμηνο, δημιουργήθηκε μία μόνιμη «αίθουςα». Θα βρείτε αυτή την 
αίθουςα με τη βοήθεια ενόσ ςυνδζςμου (link). Επικολλώντασ αυτό το link ςε ζνα 
πρόγραμμα περιήγηςησ, θα βρεθείτε ςτην αίθουςα που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ ςασ. 
Όλα τα μαθήματα του ςυγκεκριμζνου ζτουσ θα γίνονται ςτη ςυγκεκριμζνη αίθουςα 
ςτην οποία οδηγεί αυτό το link, ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

4. Τα links των αιθουςϊν δεν θα κοινοποιηθοφν δημόςια. Οι φοιτητζσ και 
φοιτήτριεσ θα τα βρουν μζςα ςτο elearning.cm.ihu.gr ωσ ανακοίνωςη ςτα 
ακόλουθα μαθήματα, ςφμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΡ 

Β  Στατιςτική ΙΙ  ΡΟΛΥΧΟΝΙΔΟΥ 

Δ Φορολογία Ειςοδήματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων ΚΥΙΑΚΟΥ 

ΣΤ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΡΟΤΥΡΑ ΑΘΙΑΝΟΣ 

Θα πρζπει να εγγραφείτε με τουσ κωδικοφσ ςασ (εάν δεν είςτε ήδη εγγεγραμμζνοι) ςτα 
ςυγκεκριμζνα μαθήματα, ϊςτε να βρείτε τα links ςτισ ανακοινϊςεισ των μαθημάτων. 
Ακολοφθωσ, όλα τα μαθήματα του εξαμήνου θα γίνονται με τη χρήςη του ίδιου link.  

5. Απαγορεφονται: η βιντεοςκόπηςη, καταγραφή, αποθήκευςη και διαμοιραςμόσ των 
διαλζξεων. 

Ο Ρρόεδροσ του Τμήματοσ 
Γιϊργοσ Ν. Μαγοφλιοσ 

Καθηγητήσ 


