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ΤΜΗΜΑ	ΙΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΙ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	 	
	

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΣΠΟΥΔΩΝ	
“Αρχαίος	Μεσογειακός	Κόσμος”	–	Προϊστορική	αρχαιολογία	

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	2021	
	

OΔΗΓΙΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΞ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	ΕΞΕΤΑΣΗ	
(γραπτά	και	προφορικά)	

	
	
! Η	 γραπτή	 εξέταση	 θα	πραγματοποιηθεί	 ταυτόχρονα	 για	 όλους/ες	 την	

Τετάρτη	24/2	μεταξύ	9.30’-11.00’	(γραπτό	κείμενο)	και	11.30’-12.30’	
(μετάφραση).	

	
! H	ατομική	προφορική	εξέτασή	σας	θα	πραγματοποιηθεί	την	Τετάρτη	24/2	

από	τις	13.00’	κ.ε.	με	βάση	χρονοδιάγραμμα	που	θα	σας	ανακοινωθεί	
προφορικά	ή	θα	κοινοποιηθεί	με	εμαιλ	με	την	παράδοση	του	γραπτού	σας.	

	
! Οι	 εξετάσεις,	 προφορικές	 και	 γραπτές,	 θα	 διεξαχθούν	 μέσω	 της	

πλατφόρμας	 e-presence	 [θα	 λάβετε	 μέσω	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	
πρόσκληση	 σε	 τηλεδιάσκεψη].	 Την	 καθορισμένη	 ώρα	 κάθε	 εξέτασης,	 θα	
πρέπει	 να	συνδεθείτε	στην	πλατφόρμα	e-presence	με	 το	 link	που	θα	έχετε	
λάβει	μέσω	e-presence.		Μετά	την	ολοκλήρωση	της	εξέτασης,	θα	πρέπει	να	
αποσυνδεθείτε	πατώντας	το	κόκκινο	κουμπί	Leave	meeting.	

	
-	 Να	 έχετε	 στη	 διάθεσή	 σας	 κόλλα	 (ή	 κόλλες)	 και	 στυλό,	 για	 να	 γράψετε	 τις	
απαντήσεις	των	θεμάτων	που	θα	σας	δοθούν.	
	
-	 Οι	 απαντήσεις	 πρέπει	 να	 υποβληθούν	 με	 ηλεκτρονικό	 ταχυδρομείο,	 αφού	
πρώτα	σκαναριστούν	ή	φωτογραφηθούν,	στις	διευθύνσεις	<galanidou@uoc.gr>	
και	<karnava@uoc.gr>	εντός	5	 λεπτών	από	 τη	 λήξη	 της	 γραπτής	 εξέτασης	 (ως	
11.05’	για	το	γραπτό	κείμενο,	ως	12.35’	για	τη	μετάφραση).	
	
Kαθόλη	 τη	 διάρκεια	 της	 εξέτασης	 οι	 κάμερες	 θα	πρέπει	 να	 είναι	 ανοικτές	 και	
συγκεκριμένα	με	 την	 κάμερα	να	σας	βλέπει	όσο	γίνεται	περισσότερο	 (δλδ	να	
φαίνονται	 το	 γραπτό	 με	 τα	 χέρια	 πάνω	 σε	 αυτό	 και	 το	 πρόσωπο	 του	
διαγωνιζόμενου).	
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	
Απαιτείται	καλή	πρόσβαση	στο	διαδίκτυο	και	φορητός	(ή	σταθερός)	υπολογιστή	
με	 κάμερα	 και	 μικρόφωνο.	 Εάν	 χρησιμοποιείτε	 ασύρματο	 δίκτυο	 WiFi	
εξασφαλίστε	 δυνατό	 σήμα	 και	 ότι	 κατά	 την	 ώρα	 της	 εξέτασης	 θα	
χρησιμοποιείται	 μόνον	από	 εσάς,	 ειδικά	στην	περίπτωση	 που	 η	 σύνδεσή	σας	
είναι	χαμηλής	ταχύτητας.	
	

Οδηγίες	Συμμετοχής	σε	Τηλεδιάσκεψη	
Για	την	συμμετοχή	σας,	αρχικά	θα	λάβετε	εμαιλ	από	την	ηλεκτρονική	διεύθυνση	
e:Presence	 no-reply@epresence.gr	 *	 ΠΡΟΣΟΧΗ:	 Υπάρχει	 περίπτωση	 το	 email	
να	 έχει	 τοποθετηθεί	 στον	 φάκελο	 «Ανεπιθύμητα	 email/spam»,	 οπότε	 αν	 δεν	
βρίσκεται	 στα	 εισερχόμενα,	 ελέγξτε	 και	 εκεί.	 Επίσης,	 εάν	 χρησιμοποιείτε	
email	 που	 διαχωρίζει	 τα	 εισερχόμενα	 σε	 κατηγορίες	 “Εστιασμένα	 /	 Άλλο	
(Primary,	Others)”,	πιθανόν	να	βρίσκεται	στην	δεύτερη	κατηγορία.	
	
1.	Ενεργοποίηση	Λογαριασμού	
Εντοπίστε	στο	email	 τα	στοιχεία	 (Username	και	Password)	που	απαιτούνται	για	
να	 ενεργοποιήσετε	 τον	 λογαριασμό	 σας,	 μεταβείτε	 στην	 σελίδα	
https://www.epresence.gr/,	 συμπληρώστε	 τα	 κίτρινα	 πλαίσια,	 κάντε	 ΕΙΣΟΔΟ	
(Login)	 με	 το	 πράσινο	 κουμπί	 και	 ενεργοποιήστε	 τον	 λογαριασμό	 σας	 και	
συνδεθείτε	στο	e:Presence	(απαραίτητα	στοιχεία	το	Ονοματεπώνυμο	σας	και	το	
τηλέφωνο-τα	υπόλοιπα	δεν	χρειάζονται)	και	πατήστε	«Αποδοχή	των	όρων».	
	
Όταν	 λάβετε	 το	 μήνυμα	 συμμετοχής,	 στείλτε	 μέσα	 από	 το	 σύστημα	
επιβεβαίωση	συμμετοχής	 πατώντας	το	σχετικό	link	μέσα	στο	μήνυμα.	
	
2.	Σύνδεση	στην	Τηλεδιάσκεψη	
Για	 να	 λάβετε	 μέρος	 στην	 τηλεδιάσκεψη,	 ακολουθήστε	 τον	 παρακάτω	
σύνδεσμο	μέσα	στο	χρονικό	πλαίσιο	που	αναφέρεται	παραπάνω:	
https://www.epresence.gr/conferences	
Με	 τα	 στοιχεία	 σας	 (Username	 και	 Password)	 εισέλθετε	 στην	 υπηρεσία	
e:Presence,	από	την	καρτέλα	Τηλεδιασκέψεις.	
	
Στις	 τρέχουσες	 τηλεδιασκέψεις	 εντοπίστε	 (εφόσον	 είναι	 ενεργή)	 την	
τηλεδιάσκεψη	 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	 και	 πατήσετε	 το	 πράσινο	 κουμπί	 Desktop	 Mobile	
Σύνδεση.	
	
Εάν	 έχετε	 ήδη	 εγκαταστήσει	 το	 απαραίτητο	 λογισμικό	 ZOOM,	 θα	 συνδεθείτε	
αμέσως	στην	τηλεδιάσκεψη.	Εάν	είναι	η	πρώτη	φορά	που	κάνετε	χρήση	της	νέας	
υπηρεσίας	θα	σας	εμφανίσει	μήνυμα	να	κατεβάστε	το	Zoom	Client	for	Meetings	
και	στην	συνέχεια	μεταβείτε	στις	λήψεις	ώστε	να	κάνετε	εγκατάσταση	του.	
Ακολουθήστε	 βήμα-βήμα	 τις	 οδηγίες	 που	 σας	 εμφανίζονται	 σχετικά	 με	 την	
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εγκατάσταση	 και	 την	 ενεργοποίηση	 του	 λογισμικού	 για	 την	 είσοδο	 σας	 στην	
τηλεδιάσκεψη.	
Στο	 δεξί	 μέρος	 της	 οθόνης	 εμφανίζονται	 οι	 συμμετέχοντες	 (participants)	 και	 το	
Chat.	
	
3.	Δοκιμή	
Επειδή	κατά	την	έναρξη	της	τηλεδιάσκεψης	είναι	αδύνατη	η	ταυτόχρονη	παροχή	
τεχνικής	υποστήριξης	σε	όλους	 του	συμμετέχοντες	 και	προς	αποφυγή	 τεχνικών	
προβλημάτων	 που	 μπορεί	 να	 οδηγήσουν	 σε	 αδυναμία	 της	 σύνδεσή	 σας,	
προτείνουμε	 να	 κάνετε	 μόνοι	 σας	 μια	 δοκιμή	 επιλέγοντας	 από	 το	 μενού	 την	
καρτέλα	 Demo	 Room	 --->	 Σύνδεση	 σε	 Demo	 Room	 και	 πατώντας	 «Αποδοχή	
όρων».	
Μπορείτε,	 αφού	 κάνετε	 την	 απαραίτητη	 προετοιμασία,	 να	 προχωρήσετε	 στην	
διοργάνωση	 μίας	 δοκιμαστικής	 τηλεδιάσκεψης	 μόνοι	 σας	 οποιαδήποτε	 άλλη	
ώρα	επιθυμείτε	εσείς	και	σας	βολεύει.	
	
4.	Χρήσιμες	Πληροφορίες	
Αν	δεν	γνωρίζετε	στοιχεία	(Username	και	Password)	μπορείτε	να	τα	επαναφέρετε	
από	 την	 επιλογή	 "Ξεχασα	 τον	 Κωδικό	 μου".	 Η	 εφαρμογή	 e:Presence	 θα	 σας	
αποστείλει	 ένα	 σύνδεσμο	 για	 επαναφορά	 κωδικού	 -	 Your	 Password	 Reset	 Link	
στο	email	(Username)	που	δηλώσατε.	Κάντε	την	επαναφορά	και	συνδεθείτε	στην	
νέα	έκδοση	της	υπηρεσίας	e:Presence.	
	
Αν	 αντιμετωπίζετε	 τεχνικά	 προβλήματα	 ή	 έχετε	 διακοπής	 σύνδεσης	 στο	
ίντερνετ	καλό	είναι	να	ενημερώσετε	άμεσα	τους	διδάσκοντες.	
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).	
	
Υποστηρικτικό	 υλικό	 μπορείτε	 να	 αναζητήσετε	 στην	 ιστοσελίδα:	
https://new.epresence.grnet.gr/support	
	
Για	 την	 αποστολή	 των	 γραπτών	 προτείνεται	 η	 εφαρμογή	 CamScanner	 που	
σκανάρει	έγγραφα	μέσω	του	κινητού	(IOS	ή	Android)	 	ή	της	ταμπλέτας	σας,	και	
είναι	 πολύ	 εύκολο	 να	 τα	 κάνετε	 pdf.	 Μπορείτε	 να	 την	 κατεβάσετε	 	 από	 εδώ	
δωρεάν	https://www.camscanner.com/user/download	-Κάντε	δοκιμή	πιο	πριν.	


