
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών                                  Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Πληροφορίες για εργαλεία τηλε-συναντήσεων και τηλε-εκπαίδευσης 
1 Εργαλεία τηλεδιάσκεψης 

Προτείνονται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω (συνοπτικός πίνακας): 

 Περιπτώσεις Προτεινόμενο εργαλείο Τρόπος διαχείρισης 

Για μεγάλο ακροατήριο  
(τηλεδιδασκαλία ή 
τηλεδιαλέξεις) 

Μέχρι 300 άτομα χωρίς 
ταυτοποίηση 
συμμετεχόντων (με 
διαμοιρασμό link) 

Zoom (το Τμήμα διαθέτει 2 άδειες 
χρήσης) 

Επικοινωνία με sysadm@csd.uoc.gr για 
χρονοπρογραμματισμό των διαλέξεων 
(συνήθως την ίδια ώρα όπως στο 
πρόγραμμα μαθημάτων) 

Μέχρι 250 άτομα/μέλη 
μιας «Τάξης» (όλοι οι 
συμμετέχοντες είναι 
ταυτοποιημένοι)  

Microsoft Teams (Meet Now) Αυτοδιαχείριση από διδάσκοντες. Οι 
φοιτητές πρέπει να έχουν κάνει ήδη Join 
στην «Τάξη» του Teams. 

Για μικρό ακροατήριο 

(τηλεδιδασκαλία, 
συναντήσεις, 
συνεργασία κλπ) 

Μικρά προπτυχιακά ή 
μεταπτυχιακά μαθήματα, 
συναντήσεις μικρών 
ερευνητικών ομάδων κλπ 

Zoom με ελεύθερη άδεια χρήσης 
(μέχρι 100 άτομα, όριο 40 λεπτών) 

Αυτοδιαχείριση από 
διδάσκοντες/συμμετέχοντες 

Webex με ελεύθερη άδεια χρήσης 
(μέχρι 100 άτομα,  όριο 50 λεπτών) 

BigBlueButton 

Επίσημες συναντήσεις 
όπου απαιτείται 
κεντρική  ταυτοποίηση 
συμμετεχόντων  

Συνεδριάσεις ΓΣ ή άλλων 
επιτροπών, τηλεδιασκέψεις 
συλλογικών οργάνων 

e:Presence (χρησιμοποιεί το Zoom 
και συμμορφώνεται πλήρως με το 
θεσμικό πλαίσιο) 

Επικοινωνία με sysadm@csd.uoc.gr για 
δημιουργία τηλεδιάσκεψης στο e:Presence 
και πρόσκληση συμμετεχόντων.  

Εκλεκτορικά 

Δημόσιες παρουσιάσεις 
PhD/MSc 

Δημιουργία της τηλεδιάσκεψης στο 
e:Presence και ζωντανή αναμετάδοση  
(live streaming μέσω του 
http://video.ucnet.uoc.gr/live ή/και μέσω 
του καναλιού του Τμήματος στο YouTube)  

Για γρήγορες 
τηλεδιασκέψεις με 
λίγους συμμετέχοντες  

Εύκολη/απλή σύνδεση από 
τον browser 
(web-based χωρίς 
εγκατάσταση λογισμικού)  

Jitsi Meet Αυτοδιαχειριζόμενο 

Skype meet now (μέχρι 50 άτομα,  
απεριόριστος χρόνος 24 ωρών) 

Αυτοδιαχειριζόμενο 

Google Meet Αυτοδιαχειριζόμενο 

 

1.1 Για μεγάλο ακροατήριο (τηλε-διαλέξεις) 

Για τις διαλέξεις μαθημάτων προτείνονται τα εξής: 

• Χρήση των 2 αδειών Zoom του Τμήματος (μέχρι 300 συμμετέχοντες). Γίνεται χρονοπρογραμματισμός των τηλεδιασκέψεων 
από τους sysadm@csd.uoc.gr και μπορεί να οριστεί επαναλαμβανόμενο slot σε συγκεκριμένες μέρες/ώρες. Είναι επιθυμητό 
να τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα για να μην υπάρχουν επικαλύψεις, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτα δεσμευτικό. Οι 
διδάσκοντες διαμοιράζονται το link της τηλεδιάσκεψης και μπορούν να κάνουν Claim host (Participants -> ... -> Claim host 
και εισαγωγή του host key) ώστε να έχει τα πλήρη δικαιώματα του presenter και ελέγχου της τηλεδιάσκεψης. Οδηγός 
διοργάνωσης τηλεδιάσκεψης με το λογισμικό Zoom. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας υποομάδων 
συμμετεχόντων και χωρισμός τους σε μέχρι 50 ανεξάρτητα sessions κατά την διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης (βλέπε Managing 
breakout rooms). 

• Χρήση του Microsoft Teams (μέχρι 250 συμμετέχοντες) και δημιουργία «τάξεων» με εγγεγραμμένους φοιτητές. Οδηγός 
δημιουργίας «Τάξης» και εκκίνηση τηλεδιάσκεψης στο Microsoft Teams.  Όταν γίνεται  έναρξη τηλεδιάσκεψης (“Meet now”), 
οι συμμετέχοντες είναι ταυτοποιημένοι (είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό) υπάρχει όμως και η δυνατότητα συμμετοχής 
εξωτερικών χρηστών ως guests. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα 2.2 

1.2 Για μικρό ακροατήριο 

Για μικρό ακροατήριο, συναντήσεις μικρών ερευνητικών ομάδων ή τηλεσυνεργασία, προτείνονται τα εξής αυτοδιαχειριζόμενα 
εργαλεία: 

• Zoom με ελεύθερη/ατομική άδεια χρήσης (μέχρι 100 άτομα, όμως υπάρχει χρονικός περιορισμός 40 λεπτών για 
τηλεδιασκέψεις με πάνω από 3 συμμετέχοντες) 

• Webex με ελεύθερη/ατομική άδεια χρήσης (μέχρι 100 άτομα, όμως υπάρχει χρονικός περιορισμός 50 λεπτών) 
• Πιλοτικά έχει εγκατασταθεί τοπικά και λειτουργεί το open source web conferencing λογισμικό BigBlueButton (ένας 

εξυπηρετητής), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομακρυσμένη διδασκαλία μαθημάτων. Το σύστημα είναι 
διαθέσιμο στην διεύθυνση https://bbb.csd.uoc.gr Για περισσότερες πληροφορίες και δημιουργία λογαριασμού 
επικοινωνήστε με τους sysadm@csd.uoc.gr. 

mailto:sysadm@csd.uoc.gr
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://bbb.csd.uoc.gr/
https://www.epresence.gr/
mailto:sysadm@csd.uoc.gr
http://video.ucnet.uoc.gr/live
https://www.youtube.com/channel/UC7uE3QiMTQjkrpByB_Gnt6Q/live
https://meet.jit.si/
https://www.skype.com/en/free-conference-call/
https://meet.google.com/
mailto:sysadm@csd.uoc.gr
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/3.gr_zoom_odigos_organosis_tilediaskepsis.pdf
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/3.gr_zoom_odigos_organosis_tilediaskepsis.pdf
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/2.teams_odigos_taxis_kai_tilediaskepsis.pdf
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/2.teams_odigos_taxis_kai_tilediaskepsis.pdf
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://bigbluebutton.org/
https://bbb.csd.uoc.gr/
mailto:sysadm@csd.uoc.gr


Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών                                  Πανεπιστήμιο Κρήτης 
1.3 Για γρήγορες/εύκολες τηλεδιασκέψεις 

Τα παρακάτω ΔΕΝ απαιτούν εγκατάσταση ή λήψη λογισμικού από τους συμμετέχοντες, είναι πλήρως web-based και γίνονται με 
διαμοιρασμό του link της τηλεδιάσκεψης 

• Jitsi Meet: δεν απαιτεί λήψη λογισμικού ή δημιουργία λογαριασμού για τους απλούς χρήστες (open source, fully encrypted, 
δυνατότητα χρήσης password για την τηλεδιάσκεψη) 

• Skype meet now: δεν απαιτεί λήψη λογισμικού ή δημιουργία λογαριασμού, μέχρι 50 συμμετέχοντες και πρακτικά δεν 
υπάρχει χρονικός περιορισμός στην διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (μέχρι 24 ώρες). 

• Google Meet: εμφανίζεται πλέον στα αριστερά της σελίδας του Gmail (δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης μέχρι 100 άτομα 
και video). 

2 Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού 

Πέρα από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων csd.uoc.gr/~hyXXX , υπάρχουν διαθέσιμα και τα εξής: 

2.1 UoC-eLearn 

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (λογισμικό Moodle) διαθέσιμο στους διδάσκοντες και φοιτητές/τριες του ΠΚ στην 
διεύθυνση https://elearn.uoc.gr/ Πρόσβαση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού email. Δημιουργία μαθημάτων ύστερα από 
αίτημα (μέσω email) στο Helpdesk (helpdesk@uoc.gr). Ενδεικτικές δυνατότητες: πλήρως web-based διαχείριση, ηλεκτρονική 
ανάθεση/παράδοση εργασιών και ασκήσεων, quiz για online εξέταση/τεστ μαθήματος και αυτόματη βαθμολόγηση, forum, live 
chat, ανακοινώσεις που στέλνονται μέσω email αυτόματα στους εγγεγραμμένους. 

Οδηγίες και συχνές ερωτήσεις για το eLearn: 

• Σύντομες οδηγίες διδάσκοντα 
• Οδηγίες υποβολής εργασίας 
• Οδηγίες για Περιορισμό Πρόσβασης σε μάθημα 
• Εισαγωγικό εγχειρίδιο στην διαχείριση ομάδων 

2.2 Microsoft Teams 

Πλατφόρμα σύγχρονης/ασύγχρονης τηλε-συνεργασίας διαθέσιμο στους διδάσκοντες και φοιτητές/τριες του ΠΚ. Πρόσβαση 
μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού email ύστερα από αρχική εγγραφή στο ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/ (είναι μέρος των 
υπηρεσιών του Office 365 που προσφέρονται στο ΠΚ). Η διαχείριση γίνεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα είτε μετά από 
εγκατάσταση της εφαρμογής είτε από την web-based διεπαφή χρήστη (δεν χρειάζεται επικοινωνία με το Helpdesk). Ενδεικτικές 
δυνατότητες: δημιουργία πολλαπλών μαθημάτων (classes), έναρξη τηλεδιάσκεψης (“Meet now”) και δυνατότητα εγγραφής 
βίντεο μόνο από τον διδάσκοντα, ανάθεση εργασιών και quiz, chat. 

Οδηγίες και συχνές ερωτήσεις για το Microsoft teams: 

• Οδηγός ενεργοποίησης για τo Microsoft Teams 
• Οδηγός δημιουργίας «Τάξης» και εκκίνηση τηλεδιάσκεψης στο Microsoft Teams 

3 Εγγραφή βίντεο 

Για την βιντεοσκόπηση τηλε-διαλέξεων, τηλεδιδασκαλίας ή/και άλλου εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαμοιρασμού της οθόνης, 
προτείνεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα παρακάτω: 

• Χρήση του Zoom (δείτε οδηγίες βιντεοσκόπησης εδώ) ή άλλου λογισμικού τηλεδιασκέψεων με δυνατότητα recording. Το 
αρχείο της εγγραφής αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή. 

• Χρήση της τηλεδιάσκεψης (Meet now) του Microsoft Teams (απαιτείται ενεργοποίηση της εγγραφής βίντεο ύστερα από 
σχετικό αίτημα του διδάσκοντα στο Helpdesk). Το αρχείο της εγγραφής αποθηκεύεται στο Microsoft Stream.  

• Χρήση του ελεύθερου λογισμικού OBS (δείτε σύντομες οδηγίες εδώ). Το OBS Studio μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
ζωντανή αναμετάδοση (π.χ. live streaming στο YouTube).  

Για τις εγγραφές θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη ο "Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων" 

4 Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη σε Ιδρυματικό επίπεδο  

Για την υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας έχει συνταχθεί το παρακάτω κείμενο: 

Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη για την Υποστήριξη Τηλεδιδασκαλίας, Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας 

 

https://meet.jit.si/
https://www.skype.com/en/free-conference-call/
https://elearn.uoc.gr/
mailto:helpdesk@uoc.gr
http://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/odigos_didaskonta_gia_to_moodle.pdf
http://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/odigies_ypovolis_ergasias_online.pdf
http://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/odigies_gia_periorismo_prosvasis_se_mathima.pdf
http://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/diaxeirisi_omadon.pdf
https://delos365.grnet.gr/
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/1.gr_teams_odigos_energopoiisis_gia_oloys.pdf
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/2.teams_odigos_taxis_kai_tilediaskepsis.pdf
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/odigies_vinteoskopisis_zoom.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-stream
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/odigies_vinteoskopisis_obs.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/7/7133/guidance_for_compliance_with_gdpr.pdf
https://www.ucnet.uoc.gr/sites/default/files/tpe_tile_didaskalia_ergasia_synergasia.pdf
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