
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Σύντομος οδηγός σάρωσης γραπτού/εγγράφου 

 

Αφορά στην περίπτωση σάρωσης και κατάθεσης απαντήσεων από χειρόγραφο 

κείμενο σε ένα (1) αρχείο τύπου pdf. 

Προτιμήστε scanner (ή πολυμηχάνημα) για τη σάρωση εφόσον είναι διαθέσιμο. 

Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με κάποια 

σχετική εφαρμογή. Ενδεικτικά προτείνεται η εφαρμογή Google Drive, καθώς 

προσφέρει συγχρόνως τη δυνατότητα σάρωσης και διαχείρισης του αρχείου. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Αρχικά πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε ο φωτισμός να είναι επαρκής και η λήψη 

να γίνει από την κατάλληλη γωνία (αποφυγή γυαλάδων και σκιών). 

2. Επιλέγετε την εφαρμογή Drive και πατάτε στο "+" που υπάρχει κάτω δεξιά και 

επιλέγετε Scan (ή Σάρωση) 

3. Φωτογραφίζετε την πρώτη σελίδα και επιλέγετε το "✓ " 

4. Αν επιθυμείτε να προσθέσετε επόμενη σελίδα, επιλέγετε το "+" που βρίσκεται 

κάτω αριστερά και εκτελείτε το βήμα 3. Αν δεν επιθυμείτε να προσθέσετε άλλη 

σελίδα, προχωρήστε στο βήμα 5. 

5. Επιλέγετε το κουμπί "Αποθήκευση" και πληκτρολογείτε ως όνομα αρχείου 

"Επίθετο-Όνομα-AM" στα ελληνικά και πατάτε πάλι κάτω δεξιά το 

"Αποθήκευση". 

6. Κινηθείτε στη υπάρχουσα λίστα του Google Drive ή στη λίστα Recent για να 

βρείτε το αρχείο. 

7. Πατήστε στις … (τρεις τελίτσες) και στην συνέχεια "Αποστολή αντιγράφου" (ή 

Send a copy), και στείλτε μέσω του e-mail σας το αρχείο, όπου αυτό απαιτείται. 

 

Παρόμοια διαδικασία προσφέρεται μέσω της εφαρμογής Dropbox. Εναλλακτικά 

προτείνεται η χρήση των λογισμικών Office Lens, Adobe Scan που προσφέρουν 

επίσης ορθογωνιοποίηση εικόνας του εγγράφου και εφαρμόζουν  κατάλληλα φίλτρα. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο εξεταζόμενος θα πρέπει να διατηρήσει αντίγραφο του 

απεσταλμένου εγγράφου καθώς και το πρωτότυπο χειρόγραφο σε άριστη 

κατάσταση (ατσαλάκωτο, χωρίς λεκέδες, κλπ.) για την περίπτωση που ο εξεταστής 

ζητήσει την επανάληψη της υποβολής (π.χ. αν προκύψει μερικά δυσανάγνωστο 

κείμενο) ή την επίδοσή του όταν αυτό γίνει εφικτό. 

 

Προτείνεται να κάνετε δοκιμές μόνοι σας πριν από τις ημερομηνίες των εξετάσεων 

ώστε να είστε καλά προετοιμασμένοι. 


