
 

 

Οδηγίες Υποβολής εργασίας (για τους φοιτητές) 

 

Για την υποβολή εργασίας στο https://elearn.uoc.gr/  ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

1. Μπαίνετε στο μάθημα που σας ενδιαφέρει. Θεωρούμε ότι είστε ήδη εγγεγραμμένος/η 

στο μάθημα. 

2. Επιλέγετε  τον τίτλο της εργασίας πιέζοντας το εικονίδιο  και την περιγραφή 

της εργασίας. 

3. Στην επόμενη σελίδα που θα εμφανιστεί με την περιγραφή της εργασίας και από κάτω 

η « Κατάσταση Υποβολής». Με το κουμπί «Προσθήκη Υποβολής» μπορείτε να 

ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής: 

 

4. Αφού πατήσετε στην «Προσθήκη υποβολής» θα εμφανιστεί η σελίδα της περιγραφής 

της εργασίας και από κάτω οι τρόποι που μπορείτε να υποβάλετε εργασία. Αν οι 

διδάσκοντες έχουν ρυθμίσει την εργασία ώστε να γράψετε κείμενο online, θα 

εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα στην οποία μπορείτε να εισάγετε την εργασία σας. 

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή του κειμένου σας επιλέγετε «Αποήθκευση 

αλλαγών» : 

https://elearn.uoc.gr/


elearn.uoc.gr  Οδηγίες Υποβολής εργασίας Online 

 

Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης   Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών 

 
 

 

Αν προβλέπεται υποβολή αρχείου ή αρχείων εμφανίζεται το ακόλουθο: 

 
 

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να σύρετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας στο χώρο 

απόθεσης αρχείων, ή να πατήσετε στο σύμβολο προσθήκης αρχείου και να κάνετε την 

ίδια διαδικασία. Στο τέλος το αρχείο ή τα αρχεία θα πρέπει να εμφανιστούν στο χώρο 

απόθεσης αρχείων όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 

 

Είτε με online κείμενο είτε με ανάρτηση αρχείου, στο τέλος θα πρέπει να πατήσετε στο 

κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» στο κάτω μέρος της οθόνης. 
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Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης   Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών 

5. Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής θα εμφανιστεί : 

 
 

 

Εάν επιθυμείτε να διορθώσετε την καταχώρησή σας και έχει επιτραπεί η συγκεκριμένη 

δυνατότητα από τον διδάσκοντα του μαθήματος, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το 

«Επεξεργασία υποβολής» ή «Διαγραφή υποβολής». 

 

6. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση υποβολής αναγράφει «Υποβλήθηκε για βαθμολόγηση». 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διδάσκοντα, εναλλακτικά μπορεί στην κατάσταση 

υποβολής να αναγράφεται: «Προσχέδιο (δεν υποβλήθηκε». Σε αυτή την περίπτωση, 

βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος της φόρμας θα πατήσετε στο «Υποβολή εργασίας».  

 

Επιπλέον, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διδάσκοντα, μπορεί να σας ζητηθεί να τσεκάρετε 

μία δήλωση για την επιβεβαίωση της υποβολής σας. Όταν το κάνετε, πατήστε στο 

«Συνέχεια».  

 

Όταν ολοκληρώσετε τα παραπάνω, θα πρέπει η κατάσταση υποβολής να είναι 

«Υποβλήθηκε για βαθμολόγηση». 

 

 


