
 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΚΠΑ 

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Microsoft Office 

Είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Διδακτικό, Διοικητικό Προσωπικό & 
Φοιτητές) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Office 365 Proplus, το οποίο 
μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Για Macintosh προσφέρεται το MacOS Sierra 
10.13.6 or later. 

Η υπηρεσία παρέχεται και στους προπτυχιακούς φοιτητές, ανεξάρτητα με το αν έχουν e-mail του 
Πανεπιστημίου. Η πρόσβαση στο Office 365 Proplus γίνεται με το λογαριασμό που έχουν από το 
Πανεπιστήμιο για όλες τις υπηρεσίες (Σημ.: Είναι ο λογαριασμός με τον οποίο υλοποιείται η πρόσβαση 
σε e-class, my-studies κ.ά.). Ειδικότερα, όπου ζητείται από τη Microsoft η "διεύθυνση email" του χρήστη 
για το “login” στο Office 365 Proplus, συμπληρώνεται το username@o365.uoa.gr ή username@uoa.gr 
(π.χ. προπτυχιακός φοιτητής με username spe1900001 ή sec1900001, θα χρησιμοποιήσει το 
spe1900001@o365.uoa.gr  ή spe1900001@uoa.gr και sec1900001@o365.uoa.gr  ή sec1900001@uoa.gr 
αντίστοιχα)  και όχι κάποια άλλη διεύθυνση email. 

Οδηγίες για τις εφαρμογές τηλεδιασκέψεων 

Skype for Business  
• Skype for Business - Οδηγίες για δημιουργία Συνεδρίας (Καθηγητής) (PDF) 
• Skype for Business - Οδηγίες για συμμετοχή σε μάθημα (Φοιτητής) (PDF) 
• Βιντεοσκοπημένες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής  (youtube) 

 
WebEx 

• Webex Meetings - Οδηγίες για δημιουργία Συνεδρίας (Καθηγητής) (PDF) 
• Webex Meetings - Οδηγίες για συμμετοχή σε μάθημα (Φοιτητής) (PDF) 

 
Zoom 

• Zoom - Οδηγίες για δημιουργία Συνεδρίας (Καθηγητής) (PDF) 
• Zoom - Οδηγίες για συμμετοχή σε μάθημα (Φοιτητής) (PDF) 

 
GoogleMeet 

• Google Meet - Οδηγίες για δημιουργία Συνεδρίας (Καθηγητής) (PDF) 
• Google Meet - Οδηγίες για συμμετοχή σε μάθημα (Φοιτητής) (PDF) 

 
 

• Σχετική Ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

• Σχετική Ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
 

 

Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης 

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών  
της Αγωγής ΕΚΠΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

http://ictlab.primedu.uoa.gr/fileadmin/ictlab.primedu.uoa.gr/uploads/pdf/2020/Egkatastasi_Office_365_ProPlus.pdf
mailto:spe1900001@o365.uoa.gr
mailto:spe1900001@uoa.gr
mailto:sec1900001@o365.uoa.gr
mailto:sec1900001@uoa.gr
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/SkypeforBusiness-dhmioyrgia_synedrias_kathighths.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/SkypeforBusiness-symmetoxh_se_synedria_skype.pdf
https://youtu.be/f1TqFnwC3Lw
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/WebexMeetings-dhmioyrgia_synedrias_kathighths.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/WebexMeetings-symmetoxh_foithth.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/Zoom-dhmioyrgia_synedrias_kathighths.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/Zoom-symmetoxh_foithth.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/Google_Meet_-_Kathigitis.pdf
http://www.noc.uoa.gr/fileadmin/noc.uoa.gr/uploads/cloud-3rd-party/Google_Meet_-_Foititis-2.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/genikes-odhgies-gia-programmata-e3-apostasews-ekpaideyshs-poy-prosferontai-apo-to-ekpa.html
http://www.ecd.uoa.gr/?p=9502

