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Εξ αποστάσεως εξετάσεις, Ιούνιος 2020 
Σύντομες τεχνικές οδηγίες για φοιτητές 



• Για να μπορείτε να εισέλθετε στα meeting των μαθημάτων 
που θα εξεταστείτε μέσω της πλατφόρμας zoom, για λόγους 
αυθεντικοποίησης, τα φοιτητικά σας email (xxxx@ionio.gr) 
έχουν προστεθεί στο λογαριασμό Ionian University. Για το 
λόγο αυτό σας έχει σταλεί email πρόσκλησης από τη zoom 
στο φοιτητικό σας email ανεξάρτητα αν διαθέτετε ήδη 
λογαριασμό στη zoom με το φοιτητικό σας email ή όχι 
προκειμένου να ενεργοποιήσετε το λογαρισμό σας στη zoom 
Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ στους 
οποίους έχει σταλεί αντίστοιχη πρόσκληση στη διεύθυνση 
email που έχουν δηλώσει  στο sso.teiion.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν 
δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης ενδέχεται το 
σύστημα να μην σας αφήσει να συμμετάσχετε σε κάποια 
meeting  εξετάσεων που θα έχουν ρυθμιστεί να κάνουν  
αυθεντικοποίηση με τα ιδρυματικά σας email. 


• Αν μπαίνετε πρώτη φορά στην πλατφόρμα zoom 
ακολουθείστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://ionio.gr/gr/
studies/e-learning/


• Η ελάχιστη ταχύτητα δικτύου που απαιτείται για 
τηλεδιασκέψεις με κάμερα είναι της τάξης των 1,5Mbps για 
ανάλυση κάμερας HD 720p (1280x720px). Βρείτε 
αναλυτικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://

support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-
Requirements-


• Προτείνεται να συμμετάσχετε σε μια δοκιμαστική συνάντηση 
Zoom για να εξοικειωθείτε με το Zoom και να δοκιμάσετε το 
μικρόφωνο / ηχεία σας προτού συμμετάσχετε σε μια εξέταση 
μέσω Zoom (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/
115002262083).


• Βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι σε όλα τα μαθήματα στο 
opencourses.ionio.gr  που πρόκειται να εξεταστείτε. 


Στη συνέχεια, θα βρείτε οδηγίες για να 
ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση του 
λογαριασμού σας στη zoom ως μέλος του 

Χρήση πλατφόρμας zoom στις 
εξετάσεις

Πηγή: pixabay.com

Προετοιμασία
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Ενεργοποίηση λογαριασμού για φοιτητές που δεν διαθέτουν 
zoom account - BHMA 1

Σε περίπτωση που έως σήμερα δεν έχετε 
ενεργοποιήσει στη zoom λογαριασμό με το 
email xxxx@ionio.gr ,θα λάβετε ένα μήνυμα 
από τη zoom που θα σας ενημερώνει ότι το 
noc@ion io .g r έχε ι δημ ιουργήσε ι ένα 
λογαριασμό στη zoom για εσάς και θα σας 
προτρέπει σε ενεργοποίηση. Πατήστε Activate 
Your Zoom Account για να προχωρήσετε στην 
ενεργοποίηση.

mailto:xxxx@ionio.gr
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Ενεργοποίηση λογαριασμού για φοιτητές που δεν διαθέτουν 
zoom account BHMA 2:

Στο παράθυρο που ακολουθεί πατήστε Sign Up 
with a Password.




Ενεργοποίηση λογαριασμού για φοιτητές που δεν διαθέτουν 
zoom account BHMA 3

Δήλωση στοιχείων φοιτητή

Συμπληρώστε τη φόρμα των στοιχείων του φοιτητή με τη 
σειρά που ακολουθεί:


1. Συμπληρώστε το Όνομα και το Επώνυμό σας


2. Συμπληρώστε το password που επιθυμείτε για την 


είσοδό σας στη zoom


3. Πατήστε Continue για να εισέλθετε στο προφιλ σας. 
Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση 
του λογαριασμού σας



Ενεργοποίηση λογαριασμού 
για φοιτητές που διαθέτουν 
ήδη zoom account- ΒΗΜΑ 1

To email που θα λάβετε από τη zoom θα σας 
ενημερώνει ότι η zoom σας έχει κάνει αίτημα ώστε να 
προσθέσει τον λογαριασμό σας στο λογαριασμό του 
Ionian University.


Πατήστε Approve the Request

Στην περίπτωση που διαθέτετε ήδη 
λογαριασμό στη zoom με email 

Ενεργοποίηση λογαριασμού 
για φοιτητές που διαθέτουν 
ήδη zoom free account- 
ΒΗΜΑ 2

Στο παράθυρο που ανοίγει στη συνέχεια πατήστε: "I 
Acknowledge and Switch"



Στην επόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Περιμένετε έως 
ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ενεργοποίηση λογαριασμού για φοιτητές που διαθέτουν ήδη zoom 
free account- ΒΗΜΑ 3



Ενεργοποίηση λογαριασμού για φοιτητές που διαθέτουν ήδη 
zoom free account- ΒΗΜΑ 4

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε στο email σας το παρακάτω μήνυμα. 
Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Μπορείτε να εισέλθετε στο 
meeting που θέλετε να συμμετάσχετε με τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούσατε 
και πριν.  


