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Θα λάβετε μήνυμα στο προσωπικό σας email για την εξ αποστάσεως συμμετοχή σας στο e-

presence με την καθορισμένη ώρα της ατομικής προφορικής εξέτασής σας. 

-Αρχικά για να ενεργοποιήσετε  τον λογαριασμό σας, ακολουθείτε τα βήματα για εγγραφή και 

ενημέρωση του προφίλ σας με τα προσωπικά σας στοιχεία (πλήρες ονοματεπώνυμο) και 

αποδοχή των όρων. 

- Όταν λάβετε το μήνυμα συμμετοχής, στείλτε μέσα από το σύστημα επιβεβαίωση συμμετοχής – 

πατώντας το σχετικό  link μέσα στο μήνυμα.  

Προσοχή: Υπάρχει περίπτωση το email να έχει τοποθετηθεί στον φάκελο «Ανεπιθύμητα 

email/spam», οπότε αν δεν βρίσκεται στα εισερχόμενα, ελέγξτε και εκεί. Επίσης, αν 

χρησιμοποιείτε email που διαχωρίζει τα εισερχόμενα σε κατηγορίες “Εστιασμένα / Άλλο 

(Primary, Others)”, πιθανόν να βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία. 

- Την καθορισμένη ώρα της ατομικής προφορικής σας εξέτασης, η οποία θα σας έχει 

κοινοποιηθεί με email, θα πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα e-presence. Μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε πατώντας το κόκκινο κουμπί Leave 

meeting.  

- Κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης της γραπτής εξέτασης που θα διεξαχθεί την 

Παρασκευή 19/02 από τις 16.30 έως τις 19.30 θα πρέπει να ξαναμπείτε στην πλατφόρμα με 

την ίδια διαδικασία σύνδεσης από το link που θα έχετε λάβει μέσω e-presence.  Διευκρινίζεται 

ότι η συμμετοχή στις Γραπτές εξετάσεις θα είναι σε διαφορετικό  μήνυμα από αυτό της 

προφορικής. 

-Οδηγίες για τη χρήση του  Ζοοm, θα βρείτε εδώ:  

https://www.epresence.gr/support/documents/zoom_guide/el 

- Για δοκιμές, μπείτε στο Demoroom του e-presence (προτείνεται να το κάνετε πριν την 

εξέταση). 

- Απαιτείται καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και φορητός (ή σταθερός) υπολογιστής με κάμερα 

και μικρόφωνο. Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο WiFi εξασφαλίστε δυνατό σήμα και ότι 

https://www.epresence.gr/support/documents/zoom_guide/el


κατά την ώρα της εξέτασης θα χρησιμοποιείται μόνον από εσάς, ειδικά στην περίπτωση που η 

σύνδεσή σας είναι χαμηλής ταχύτητας. 

-Σε περίπτωση που κατά την ώρα της εξέτασης υπάρξει πρόβλημα σύνδεσης, τότε ειδοποιείστε 

τη διδάσκουσα κ. Κορνέζου με email (kornezou@uoc.gr). Εάν η σύνδεση δεν επανέλθει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, μπορείτε ίσως να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ως wi-fi hotspot. 

(σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να σας επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις δεδομένων κινητής 

τηλεφωνίας) 


