
Αξιότιμες/οι διδάσκουσες/ντες 

 

Η πλατφόρμα του Open eClass στηρίζει σταθερά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη 

εκπαίδευση. Οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας είναι 

- η επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές των μαθημάτων τους 

- η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού ανά μάθημα 

Με την έναρξη των μαθημάτων στις 11 Οκτωβρίου 2021 τα ηλεκτρονικά μαθήματα 

χρειάζεται να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών των 

Τμημάτων. Είναι απαραίτητο μέχρι τότε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των μαθημάτων 

που είναι αναρτημένα στο Open eClass με αυτά του Προγράμματος Σπουδών κάθε 

Τμήματος. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι διδάσκουσες/ντες χρειάζεται να βεβαιωθούν πως στην 

πλατφόρμα του Open eClass τίτλος, κωδικός και όνομα διδάσκοντα/διδασκόντων κάθε 

μαθήματός τους αντιστοιχούν πλήρως με τα δεδομένα του Προγράμματος Σπουδών. Σε 

περίπτωση που τίτλος/κωδικός μαθήματος δεν είναι καταχωρημένα σύμφωνα με το 

επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, η υπηρεσία διαχείρισης του eClass διατηρεί 

το δικαίωμα να τα προσαρμόσει κατάλληλα. 

Στην συνέχεια θα περιγραφούν τα θέματα που στο eClass συνδέονται με την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους: 

1. Ενεργά μαθήματα: διαγραφή φοιτητών προηγούμενων εξαμήνων, στατιστικά 

2. Ανενεργά μαθήματα: απενεργοποίηση 

3. Διαγραφή μαθήματος 

4. Δημιουργία μαθήματος 

5. Αλλαγές σε μάθημα: αλλαγή διδάσκοντα / τίτλου / κωδικού 

6. Διδάσκοντες ΕΣΠΑ - ΠΔ 407 

7. Υλικό για τη χρήση του eClass - helpdesk 

 

1. Ενεργά μαθήματα 

- Διαγραφή φοιτητών προηγούμενων εξαμήνων 

 

Στα μαθήματα στα οποία μένουν αναλλοίωτα διδάσκουσα/ων, τίτλος και κωδικός, 

οι διδάσκουσες/ντες χρειάζεται να διαγράψουν τους φοιτητές του προηγούμενου 

ακαδημαϊκού έτους.  

Διαδικασία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -> Χρήστες –> Διαγραφή Χρηστών (δεξιά της οθόνης 

στο γκρι εικονίδιο με το γρανάζι) –> Με ημερομηνία εγγραφής (κάνουμε κλικ στο κουτάκι) -

> Εκτέλεση ενεργειών 

Οδηγίες θα βρείτε εδώ (παρ. 5.4.4) 

- Στατιστικά του μαθήματος μπορούν να εξαχθούν από την ενότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ → Στατιστικά. Οδηγίες εδώ. 

 

Σημείωση: είναι επίσης απαραίτητο οι διδάσκοντες να διαγράψουν επιπλέον 

Μαθήματα/Ομάδες Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες των εξετάσεων. 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_users
https://docs.openeclass.org/el/teacher/course_stats


 

2. Ανενεργά μαθήματα: απενεργοποίηση 

 

Τα μαθήματα που δεν διδάσκονται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να μετατραπούν 

σε ανενεργά. Ανενεργά γίνονται τα μαθήματα των οποίων οι διδάσκοντες:  

- βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, ή  

- δεν διδάσκουν πλέον το μάθημα, ή  

- των οποίων το μάθημα καταργήθηκε, ή  

- άλλαξαν τίτλος ή/και κωδικός του μαθήματος 

Σημείωση: σε ανενεργό μάθημα τίτλος και περιεχόμενό του μαθήματος παραμένουν ορατά 

(με αχνούς γκρι χαρακτήρες) για τον διδάσκοντα, ο οποίος συνεχίζει να έχει δικαίωμα 

διαχείρισης και επανενεργοποίησης, αλλά το μάθημα δεν εμφανίζεται στους φοιτητές. 

 

Διαδικασία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -> Ρυθμίσεις -> Πρόσβαση -> Ανενεργό Μάθημα  

Οδηγίες θα βρείτε εδώ. 

 

3. Διαγραφή μαθήματος 

 

Διαδικασία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -> Ρυθμίσεις -> (δεξιά της οθόνης, στη σειρά με τα 

γκρι εικονίδια: Πληροφορίες, Αντίγραφο Ασφαλείας, Επιστροφή) το γκρι εικονίδιο με το 

γρανάζι -> Πατάμε το μαύρο βελάκι με κατεύθυνση προς τα κάτω -> επιλέγουμε Διαγραφή 

μαθήματος.  

 

Οδηγίες θα βρείτε εδώ. 

 

4. Δημιουργία μαθήματος 

 

Διαδικασία: στην αρχική οθόνη – δεξιά της οθόνης – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Οδηγίες θα βρείτε εδώ. 

 

5. Αλλαγές σε μάθημα 

 

Όταν ένα μάθημα αλλάξει τίτλο/κωδικό/διδάσκοντα, ή καταργείται, ο υπεύθυνος διδάσκων 

δημιουργεί καινούριο ενεργό μάθημα (βλ. παρ. 4. Δημιουργία μαθήματος) και μετατρέπει 

το προηγούμενο υπάρχον μάθημα σε ανενεργό (βλ. παρ. 2. Ανενεργά μαθήματα) ή το 

διαγράφει (βλ. παρ. 3. Διαγραφή μαθήματος).  

 

6. Διδάσκοντες ΕΣΠΑ - ΠΔ 407 

 

Οι νέοι διδάσκοντες ΕΣΠΑ μπορούν να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση 

eclass@panteion.gr για τη δημιουργία προφίλ διδάσκοντα στην Πλατφόρμα και τη σύνδεση 

με τα μαθήματά τους. 

 

 

https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
https://docs.openeclass.org/el/teacher/portfolio/create_course
mailto:eclass@panteion.gr


7. Υλικό για την χρήση του eClass - helpdesk 

- Εγχειρίδια  

Χρήση του eClass - διδάσκοντες 

 

- Χρήσιμα video  

Δημιουργία μαθήματος 

Διαχείριση Μαθήματος 

Διαχείριση περιοχών συζητήσεων – Κουβεντούλα (chat) 

Διαχείριση Ομάδων Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Χρηστών 

Ανάρτηση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

 

- Τεχνική υποστήριξη μέσω email 

 
Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την χρήση του eClass (helpdesk) για διδάσκοντες 

διαθέτει τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

Σχολή Πολιτικών Επιστημών: helpdesk-eclass.ps@panteion.gr 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: helpdesk-eclass.ss@panteion.gr 

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημ. Διοίκησης: helpdesk-eclass.sepa@panteion.gr 

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοιν. και Πολιτισμού: helpdesk-eclass.iscc@panteion.gr 

 

Οι φοιτητές θα απευθύνουν ερωτήσεις/προβλήματα σχετικά με το eClass αποκλειστικά 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση eclass@panteion.gr 

 

Σημείωση: είναι χρήσιμο οι ερωτήσεις/προβλήματα προς λύση να περιγραφούν με 
σαφήνεια και να στέλνονται έγκαιρα ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόκριση από την 
υπηρεσία.  
 

 

Σας ευχόμαστε καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά. 

 

Ομάδα Υποστήριξης Open eClass 

https://docs.openeclass.org/el/teacher
../../../media/crix/CRIX/Users/crix/Desktop/ECLASS/ https:/www.youtube.com/watch%3Fv=CgigTzgquo0
https://www.youtube.com/watch?v=037rowXpM74
https://www.youtube.com/watch?v=nEwRnKewMtw
https://www.youtube.com/watch?v=59zmi4zpnvI 
https://www.youtube.com/watch?v=W9PXVIqeVp4 
mailto:helpdesk-eclass.ps@panteion.gr
mailto:helpdesk-eclass.ss@panteion.gr
mailto:helpdesk-eclass.sepa@panteion.gr
mailto:helpdesk-eclass.iscc@panteion.gr
mailto:eclass@panteion.gr

