
1. Σύνδεση στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων e:Presence 

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα του e:Presence μέσω του συνδέσμου 

https://epresence.gr 

 

 

 

Πάνω δεξιά υπάρχει σύνδεσμος με τίτλο «Είσοδος». Μόλις το πατήσετε, θα μεταβείτε σε 

παράθυρο διαλόγου, όπως το παρακάτω στιγμιότυπο.  

 

 

 

Έχετε ήδη λάβει στο ιδρυματικό σας email τα στοιχεία 

πρόσβασης στην υπηρεσία. Ο κωδικός βρίσκεται μέσα στο 

mail που έχετε παραλάβει. 

 

 

 

 



Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στην πλατφόρμα του e:Presence, θα σας ζητηθεί να 

συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, καθώς επίσης και το πανεπιστήμιο και τμήμα που ήσαστε 

ενεργοί φοιτητές. Παρακάτω υπάρχει ενδεικτική εικόνα των στοιχείων που απαιτείται να 

συμπληρώσετε. 

 

 

 

 

  



2. Δοκιμαστική σύνδεση 

Πριν την ημέρα της ορκωμοσίας καλό θα ήταν να έχετε κάνει μια δοκιμαστική σύνδεση 

στην πλατφόρμα του e:Presence. 

Στην αρχική σελίδα, στο μενού, υπάρχει επιλογή με τίτλο “Demo Room”.  

 

 

Επιλέγουμε το “Αποδοχή των Όρων Χρήσης Demo Room” και μετά πατάμε “Σύνδεση σε 

Demo Room”. Για τη σύνδεση των χρηστών, η πλατφόρμα e:Presence χρησιμοποιεί την 

εφαρμογή ΖΟΟΜ. Αν ο υπολογιστής που χρησιμοποιήσετε δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή, θα υπάρχει προτροπή για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την εφαρμογή 

ZOOM. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Demo 

Room.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Demo Room χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες. Ίσως να υπάρχει ήδη 

κάποιος συνδεμένος χρήστης, ο οποίος, όπως και εσείς, θα έχει συνδεθεί για να δοκιμάσει 

την κάμερα και το μικρόφωνό του. 

  



3. Σύνδεση για την Τελετή Ορκωμοσίας 

Στην αρχική σελίδα του e:Presence, στο μενού, υπάρχει επιλογή με τίτλο “Τηλεδιασκέψεις”. 

Εκεί είναι ήδη προγραμματισμένη η σύνδεσή σας για την τελετή ορκωμοσίας. 

Συγκεκριμένα, η οθόνη είναι χωρισμένη σε δύο μέρη.  

 

 

Αριστερά βρίσκονται οι τηλεδιασκέψεις που είναι εκείνη τη στιγμή ενεργές. Δεξιά 

βρίσκονται οι τηλεδιασκέψεις που έχουν προγραμματιστεί για μελλοντικό χρόνο. Η 

σύνδεση για την τελετή Ορκομωσίας θα είναι διαθέσιμη στις 21-10-2020 μετά τις 11:30. Το 

πλαίσιο πληροφοριών της σύνδεσης θα «μετακινηθεί» στην αριστερά πλευρά της οθόνης, 

και θα εμφανιστεί κουμπί με τίτλο “Σύνδεση”. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί, ώστε το μικρόφωνο του υπολογιστή σας να είναι 

σε κατάσταση Σίγασης. Η κάμερα του υπολογιστή σας προτείνεται να είναι ανοικτή. 


