
Εξ αποστάσεως εξέτασεις, Ιούνιος 2020

Τεχνικές οδηγίες για διδάσκοντες

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



00   Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τεχνικές οδηγίες προς τους διδάσκοντες σχετικά με τη χρήση της 
πλατφόρμας zoom, της πλατφόρμας eclass  και του λογισμικού ελέγχου λογοκλοπής Turnitin,   για τις 
ανάγκες διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων Ιουνίου 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με 
την υπ.αριθμ. 19η/29-5-2020 Απόφαση Συγκλήτου. Το παρόν κείμενο σε καμία περίπτωση δεν είναι 
δεσμευτικό για τον/την διδάσκοντα/σκουσα ο/η οποίος/οια έχει εκ του νόμου τη συνολική ευθύνη του 
σχεδιασμού και της εκτέλεσης της εξεταστικής διαδικασίας ανά μάθημα (Ν.2009/2011).  

Αντίθετα, το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου, σκοπό έχει να εξοικειώσει τους διδάσκοντες με τη 
χρήση των ανωτέρω εργαλείων και να λειτουργήσει συμπληρωματικά, παρουσιάζοντας σύντομες 
προτεινόμενες οδηγίες για τη χρήση αυτών, με αποτέλεσμα την ομαλότερη διεξαγωγή της εξ 
αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας  για εκείνους που θα χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω λογισμικά. 
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

01 Χρήση υπηρεσίας zoom για εξετάσεις 

02 Χρήση υπηρεσίας opencourses.ionio.gr (eclass) για εξετάσεις 

03 Έλεγχος λογοκλοπής (Turnitin) με χρήση της πλατφόρμας opencourses.ionio.gr 
(Open eclass) 

Σκοπός

http://opencourses.ionio.gr
http://opencourses.ionio.gr


Χρήση υπηρεσίας 
zoom για εξετάσεις 

Ενότητα 01



01 Χρήση υπηρεσίας zoom για εξετάσεις 

Για να χρησιμοποιήσετε  την υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία συνεδρία εξέτασης 
εξ αποστάσεως, ακολουθείστε συνοπτικά τα εξής βήματα: 
1. Εγκατάσταση εφαρμογής Zoom από την ιστοσελίδα https://zoom.us/download (αν ήδη 
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία πηγαίνετε κατευθείαν στο βήμα 2) 

2. Σύνδεση στην εφαρμογή με χρήση της ιδρυματικής άδειας zoom που έχει δοθεί στο τμήμα σας 

3. Προγραμματισμός συνεδρίας  

4. Κοινοποίηση των στοιχείων της συνεδρίας στους εξεταζόμενους 

5. Σύνδεση στη συνεδρία 

Προτείνεται  να προβείτε στις ρυθμίσεις αυτές έγκαιρα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία 
εξετάσεων  και να παροτρύνετε τους φοιτητές να συνδεθούν για δοκιμή ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν 
θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα την ημέρα της εξέτασης (οδηγίες προς τους φοιτητές για δοκιμή 
δίνονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο). 

Στη συνέχεια, ακολουθεί παράδειγμα των βημάτων 2,3,4,5. Πληροφορίες για τo πρώτο  βήμα μπορείτε 
να βρείτε: https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/. 

Διαμόρφωση συνεδριών zoom 

https://zoom.us/download
https://ionio.gr/gr/studies/e-learning/


01 Χρήση υπηρεσίας zoom για εξετάσεις 

Ανοίξτε την εφαρμογή zoom που έχετε 
εγκαταστήσει στη συσκευή σας . Πατήστε sign 
in και στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα 
στοιχεία της ιδρυματικής άδειας του τμήματος 
σας (email & password)

2. Σύνδεση στην εφαρμογή με 
χρήση της ιδρυματικής άδειας 
zoom που έχει δοθεί στο τμήμα σας



01 Χρήση υπηρεσίας zoom για εξετάσεις

 3. Προγραμματισμός συνεδρίας

Στο άνοιγμα της εφαρμογής εισέρχεστε στην 
αρχική σελίδα (Home Page). Πατήστε στο 
εικονίδιο Schedule για να ξεκινήσετε τον 
προγραμματισμό  της  συνεδρίας. Το 
παράδειγμα έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον 
windows. Αν και το interface της εφαρμογής 
είναι παρόμοιο σε όλες τις συσκευές, σε 
περίπτωση που θέλετε να εισέλθετε από άλλη 
σ υ σ κ ε υ ή α ν α τ ρ έ ξ τ ε σ τ ο h t t p s : / /
support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362413-

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να συμπληρώσετε 
τις βασικές ρυθμίσεις της συνεδρίας σχετικά με 
τον τ ί τ λο της ε ξέ τασης (π .χ . τ ί τ λος 
εξεταζόμενου μαθήματος ) , την ημερ/νια 
διεξαγωγής, meeting ID, password κτλ.   
Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις πατάτε το 
κουμπί Schedule. 
Μπορείτε να κάνετε προσθήκες/αλλαγές στις 
ρυθμίσεις στη συνέχεια. 

Τίτλος

Ημερομηνία

Meet.ID( προτεί
νεται να μείνει 
η προεπιλογή)

Password 
( προτείνεται να 
μείνει η 
προεπιλογή)

Επιλέγετε ποιοι θα 
χρησιμοποιήσουν 
κάμερα. Επιλογή 
"On" και στα 2 
(προτείνεται) Audio 

( προτείνεται να 
μείνει η 
προεπιλογή)

Επιλέγουμε το 
ημερολόγιο που 
θέλουμε να 
αποθηκευτεί η 
συνεδρία.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362413-How-Do-I-Schedule-Meetings-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362413-How-Do-I-Schedule-Meetings-


Χρήση υπηρεσίας zoom για εξετάσεις

Προτείνονται οι επιλεγμένες με μπλε 
χρώμα  ρυθμίσεις (Enable Waiting 
Room, Mute Participants upon entry, 
Only authenticated users can join)

Αφού έχετε πραγματοποιήσει τις 
βασικές ρυθμίσεις πατήστε edit για 
να επε ξ εργαστε ί τ ε επ ι πλέον 
ρυθμ ίσε ι ς κα ι πηγα ί νετε στο 
Advanced Options

01

Mute Participants upon entry: Με αυτή 
τ η ν ε π ι λ ο γ ή α π ο φ ε ύ γ ε τ ε ν α 
δημιουργηθεί αναστάτωση αν κάποιος 
μπει καθυστερημένος και έχει ανοιχτό 
μικρόφωνο.

Only authenticated users can join:   Αν 
ενεργοποιηθεί η ρύθμιση αυτή τότε η  
είσοδος στο δωμάτιο της διάλεξης θα 
γ ί ν ε τα ι μόνο μέσω χρήσης του 
ι δ ρ υ μ α τ ι κ ο ύ τ ο υ ς e m a i l ( π . χ . 
c12kavv@ionio.gr ) . ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι 
φοιτητές του πρώην ΤΕΙ θα εισέρχονται 
με τα προσωπικά email που έχουν 
δηλώσει στη γραμματεία τους. Κάνετε 
copy τα στοιχεία της συνεδρίας και 
κοινοποιήστε τα στους εξεταζόμενους.

Enable Waiting Room: Λειτουργεί ως 
χώρος αναμονής. Ο διδάσκων μπορεί να 
προετοιμαστεί κατάλληλα χωρίς να 
μ π α ί ν ε ι ο κ ά θ ε ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο ς 
οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο ίδιος 
μπορεί να αποδέχεται τον κάθε φοιτητή 
με τη σειρά ώστε να έχει τον κατάλληλο 
χρόνο για τη διαδικασία ταυτοποίησης. 

mailto:c12kavv@ionio.gr
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4. Κοινοποίηση των στοιχείων της 
συνεδρίας στους εξεταζόμενους

Προτείνεται ως καλή πρακτική, όλη η 
επικοινωνία του διδάσκοντα  να γίνεται μέσα 
από τα εργαλεία Ανακοινώσεις στο  
opencourses . ion io .gr. Η μορφή της 
π α ρ ο υ σ ί α σ η ς τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ η ς 
προγραμματισμένης εξέτασης θα έχει τη 
μορφή της διπλανής εικόνας. Στο μάθημα 
NOC EXAMS, στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, από 
Παρασκεύη 3/6 θα υπάρχει ΤΕΣΤ EXAMS 
MEETING URL, στο οποίο μπορούν να 
μπα ίνουν ο ι συμμετέχοντες κα ι να 
πραγματοποιούν δοκιμές σύνδεσης ώστε να 
αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις τη 
μέρα της εξέτασης. 

http://opencourses.ionio.gr
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Πατήστε πάνω στο εικονίδιο Participants 
για να δείτε ποιοι βρίσκονται στο 
δωμάτιο αναμονής. Μπορείτε να τους 
αποδεχτείτε όλους μαζί πατώντας Admit 
all ή έναν έναν.

Από το μενού Security μπορείτε να 
σταματήσετε το chat μεταξύ των 
φοιτητών μόλις ξεκινήσει η εξέταση. 
Επίσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
αλλάξουν το Ονομά τους. 

Σύνδεση στη συνεδρία
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Γ ι α ν α β λ έ π ε τ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς 
εξεταζόμενους πατήστε στο Gallery 
view και επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης 
που σας ταιριάζει για να τους βλέπετε. 
Στην περίπτωση πολλών εξεταζομένων 
δημιουργούνται επιπλέον σελίδες 
εμφάνισης  τους.

Σύνδεση στη συνεδρία



Χρήση υπηρεσίας 
opencourses.ionio.gr 
για εξετάσεις

Ενότητα 02

http://opencourses.ionio.gr


02 Χρήση υπηρεσίας opencourses.ionio.gr για εξετάσεις

Η πλατφόρμα opencourses.ionio.gr υποστηρίζει την 
εφαρμογή τεχνικών εξ αποστάσεως αξιολόγησης, 
όπως:  
• online διαγωνίσματα 
• κατάθεση εργασίας 
• έλεγχο λογοκλοπής 
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν όλες οι τελευταίες 
αναβαθμίσεις που διατέθηκαν έως σήμερα από το 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET), οι οποίες 
ενσωματώνουν μικροαλλαγές στις ανωτέρω 
τεχν ι κές . Το o p e n c o u r s e s . i o n i o . g r έχε ι 
εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση 3.8.4 η οποία 
περιλαμβάνε ι πολλές μικρές διορθώσεις 
λειτουργικότητας και βελτιώσεις στο User Interface 
και στα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στις online 
εξετάσεις. Ειδικότερα:  
• Ασκήσεις - Βελτιώσεις / διορθώσεις στη 
βαθμολόγηση και την προσωρινή αποθήκευση 

• Ασκήσεις - Δυνατότητα να συνεχίζει ένας 
φοιτητής την άσκηση (μη ολοκληρωμένη) σε 

περίπτωση προβλήματος πχ. Διακοπή ρεύματος, 
πρόβλημα υπολογιστή, κλπ. 

• Ασκήσεις - Δυνατότητα στο διαχειριστή 
μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη 
προσπάθεια 

• Ασκήσεις - Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας 
θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή 

• Ασκήσεις - Βελτίωση της πλοήγησης ανάμεσα 
στις ερωτήσεις  

• Α σ κ ή σ ε ι ς - Α λ λ α γ ή τ ο υ α λ γ ό ρ ι θ μ ο υ 
τυχαιοποίησης ερωτήσεων σε μία άσκηση 

• Εργασίες - Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη 
μίας ομάδας  

• Εργασίες - Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin 
• Έγγραφα -  Μικρή διόρθωση 
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση της 
πλατφόρμας ως εκπαιδευτής μπορείτε να βρείτε: 
https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher.

Δυνατότητες χρήσης της υπηρεσίας για τις εξετάσεις 

http://opencourses.ionio.gr
http://opencourses.ionio.gr
https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher
http://opencourses.ionio.gr
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Συνίσταται: 
• Η ενημέρωση των φοιτητών για το 
εξεταζόμενο μάθημα κα ι τους 
επιλεγμένους τρόπους αξιολόγησης 
να γίνεται στο εργαλείο Ανακοινώσεις 
του κάθε μαθήματος 

• Κοινοποίηση των στοιχείων των εξ 
αποστάσεως συνεδριών εξέτασης στο 
z o o m μ έ σω τ η ς π λα τφόρμα ς 
Opencourses 

• Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, 
γ ι α τ η ν ά μ ε σ η τ ε χ ν ι κ ή σ α ς 
εξυπηρέτηση απευθυνθείτε στον 
τεχνικό του τμήματός σας. Ωστόσο 
μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το 
Τμήμα Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών 
(NOC) στο noc@ionio.gr

Προτάσεις για  την περίοδο των 
εξετάσεων

http://opencourses.ionio.gr
mailto:noc@ionio.gr


Έλεγχος Λογοκλοπής 
(Turnitin) με τη χρήση 
της πλατφόρμας 
opencourses.ionio.gr

Ενότητα 03

http://opencourses.ionio.gr


03 Έλεγχος Λογοκλοπής (Turnitin) μεσω Opencourses Ionio

Το Turnit in αποτελεί ένα λογισμικό 
ανίχνευσης, αντιγραφής και λογοκλοπής 
ακαδημαϊκών εργασιών.Το λογισμικό αυτό 
χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 
15.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 1,6 
εκατομμύρια καθηγητές και 26 εκατομμύρια 
φοιτητές παγκοσμίως. 
Έχοντας ενσωματωθεί το Turnitin στην 
πλατφόρμα Open declass, ο εκπαιδευτής 
του μαθήματος έχει την δυνατότητα να 
ελέγξει-ανιχνεύσει το κατά πόσο οι 
εργασίες που ανεβάζουν οι εκπαιδευόμενοι 
του μαθήματος είναι προϊόν δικιάς τους 
δουλειάς ή προϊόν αντιγραφής . Οι 
εκπαιδευόμενοι εκπονούν τις εργασίες 
τους, τις υποβάλλουν μέσω του εργαλείου 
Εργασίες του eclass και το Turnitin 
συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών με άλλες 
πηγές μέσα από βάσεις δεδομένων που 
διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εξετάζει 
εάν η εργασία που έχει υποβληθεί είναι 
αποτέλεσμα λογοκλοπής. 

Εισαγωγή
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οδηγίες για τη δημιουργία μιας εργασίας τύπου Turnitin μέσω της 
πλατφόρμας opencourses.ionio.gr. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία κατά τη χρήση της εφαρμογής Turnitin, καθώς και θέματα αποτροπής 
λογοκλοπής και πληροφοριακής παιδείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Θάλεια Γκόντα, 
βιβλιοθηκονόμο, διαχειρίστρια του Turnitin για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (email: thalia@ionio.gr, 
2661087338), καθώς και με  
την κ. Μαρίνα Μαυρομιχάλη, βιβλιοθηκονόμο στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών προς τους Χρήστες 
(email: blemarin@ionio.gr, 2661087322). Αναλυτικές απαντήσεις σε ερωτήματα παρουσιάζονται και στη 
Βοήθεια του Turnitin στην ιστοσελίδα: https://help.turnitin.com/.  

Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην 
πλατφόρμα eClass )του Ιονίου Πανεπιστημίου 
(https://opencourses.ionio.gr)  

mailto:thalia@ionio.gr
mailto:blemarin@ionio.gr
https://help.turnitin.com/
https://opencourses.ionio.gr)


03   Έλεγχος Λογοκλοπής (Turnitin) μέσω Opencourses Ionio
Παράδειγμνα δημιουργίας εργασίας τύπου Turnitin

Επιλέξτε ένα από τα μαθήματα 
του χαρτοφυλακίου σας στο 
οποίο θέλετε να δημιουργήσετε 
μια εργασία τύπου Turnitin (π.χ. 
TEST EXAMS 1) Πατήστε Εργασίες. 

Αν δεν βλέπετε τις 
Εργασίες στα Ενεργά 
Εργαλεία πηγαίνετε 
στα Ανενεργά 
Εργαλεία και 
ενεργοποιείστε το 
Εργασίες

Πατήστε Δημιουργία Εργασίας
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Βάλτε έναν Τίτλο (υποχρεωτικό) στην 
εργασία (π.χ. Εργασία EXAMS) και αν 
επιθυμείτε μία περιγραφή. 

Επιλέξτε Τύπο Εργασίας Turnitin 

Στο πεδίο Επιλογές Turnitin προτείνεται να 
αφήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

Παράδειγμνα δημιουργίας εργασίας 
τύπου Turnitin
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Παράδειγμνα δημιουργίας εργασίας 
τύπου Turnitin

Επιλέξτε: 
• τον αριθμό μέγιστης βαθμολογίας της 
εργασίας 

• Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης 
Υποβολής της Εργασίας 

• Αν επιθυμείτε ο εκπαιδευόμενος να να 
μπορεί να πραγματοποιήσει υποβολή 
εργασίας και μετά τη λήξη της 
προθεσμίας επιλέγετε Ενεργοποίηση 
εκπρόθεσμης υποβολής
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Επιλέξτε την εργασία στην οποία θέλετε να 
κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις και πατήστε Settings 
και στη συνέχεια Optional Settings.  
Submit papers to: Προτείνεται η επιλογή Do not 
store the submitted papers για να μην 
αποθηκεύονται οι εργασίες που υποβάλλουν οι 
φοιτητές στη βάση του Turnitin.  
Allow submission of any type: Προτείνεται να 
επιλέγεται πάντα γιατί η εφαρμογή υποστηρίζει 
περιορισμένο τύπο αρχείων οπότε ενδέχεται να 
μην επιτρέψει την υποβολή συγκεκριμένων 
αρχείων αν δεν επιλέξετε αυτή την επιλογή.  
Enable Translated Matching:Αν ενεργοποιήσετε 
την συγκεκριμένη επιλογή οι εργασίες των 
φοιτητών που  υποβάλλονται  στα  ελληνικά  
μεταφράζονται  από  το Turnitin στα  αγγλικά. 
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α , γ ί ν ε τ α ι σ ύ γ κ ρ ι σ η τ ο υ 
μεταφρασμένου κειμένου με τις αγγλικές 
δημοσιεύσεις των βάσεων του Turnitin. 
Compare against: Οι επιλογές είναι ήδη 
προεπιλεγμένες. το Τurnitin θα συγκρίνει την 
υποβληθείσα εργασία με τις αποθηκευμένες στη 
Βάση του Turnitin με υλικό το οποίο προέρχεται 
από το διαδίκτυο καθώς και με το περιεχόμενο 
δημοσιεύσεων και επιστημονικών περιοδικών με 
τα οποία συνεργάζεται το  Turnitin και δεν είναι 
προσβάσιμο στο διαδίκτυο. 

Παράδειγμνα δημιουργίας 
εργασίας τύπου Turnitin -
προαιρετικές ρυθμίσεις

Αν γίνει επιλογή οι ρυθμίσεις θα λειτουργούν πλέον ως 
προεπιλεγμένες για όλες τις μελλοντκές εργασίες.


Τέλος, πατήστε Submit για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.


Επιλέγετε αν οι φοιτητές θέλετε να 
βλέπουν τα Similarity Reports 
(Αναφορά Ομοιότητας)
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Στον  πίνακα Assignment Inbox εμφανίζονται οι 
εργασίες που έχουν υποβληθεί. Κάτω από τη 
στήλη Similarity, φαίνεται για κάθε εργασία που 
υποβλήθηκε το ποσοστό ομοιότητας και μία 
χρωματική ένδειξη (μπλε: 0% ομοιότητα -κόκκινο:~ 
100% ομοιότητα). 

Για να ανοίξετε μία αναφορά πατήστε πάνω στο 
αντίστοιχο ποσοστό. 

Στη στήλη Viewed βλέπετε ποιοι φοιτητές έχουν 
δεί τα αποτελέσματα της Αναφοράς Ομοιότητας 
(εφόσον το έχετε επιτρέψει στις αρχικές 
ρυθμίσεις). 

Στη  στήλη Options μπορείτε  να  κάνετε upload 
(επαναυποβολή  εργασίας  εξ’  ονόματος  του 
φοιτητή), download ή delete την εργασία. 

Πρόσβαση στην Αναφορά 
Ομοιότητας (Similarity Report) 
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Αναγράφεται το Όν/μο Φοιτητή 

Περιοχή Match  Overview: παρουσιάζει μία  
λίστα  όλων  των  ομοιοτήτων  που  
βρέθηκαν  στην  εργασία, ταξινομημένες 
από το υψηλότερο ποσοστό προς το 
χαμηλότερο. 

Για λεπτομερέστερη προβολή κάθε 
ομοιότητας, κάντε κλικ στο βέλος δεξιά 
από κάθε επιμέρους ποσοστό ομοιότητας. 

Αναφορά Ομοιότητας(Similarity 
Report)

Εμφάνιση πηγών προέλευσης. 
Πατήστε πάνω για να σας 
ανοίξει όλη τη σελίδα.



Το ανωτέρω περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη έκδοση τεχνικών οδηγιών  η οποία θα ανανεώνεται ανάλογα με τις 
ενημερώσεις των λογισμικών αλλά και τις απαιτήσεις της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

Πηγές:  

1. https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher 

2. https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/204772869-Zoom-Rooms-User-Guide 

3. pixabay.com 

4. https://help.turnitin.com/new-links.htm 

Επικοινωνία:  Δ/νση Πληροφορικής & Δικτύων-

	 	       Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

	 	       Ακαδημίας & Καποδιστρίου 1, Κερκυρα, 49100

	 	       Email.: noc@ionio.gr

                      τηλ.: 2661087127


mailto:noc@ionio.gr
https://docs.openeclass.org/el/3.8/teacher
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/204772869-Zoom-Rooms-User-Guide
http://pixabay.com
https://help.turnitin.com/new-links.htm
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