
 

Ενημέρωση σχετικά την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ePresence 

Με την εφαρμογή Τηλεδιάσκεψης epresence, οδηγίες για την οποία δημοσιεύτηκαν με την 

ΑΠ:1822/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνεται πλέον η 

δυνατότητα συνεδρίασης όχι μόνο των συλλογικών οργάνων του φορέα, αλλά και 

συνεδριάσεων ομάδων εργασίας άτυπων ή τυπικών, με την οργάνωση και πραγματοποίηση 

διαδικτυακών συνεδριάσεων/τηλεδιασκέψεων. 

Για το λόγο αυτό σε κάθε φορέα ορίζεται ο ¨Συντονιστής φορέα¨, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα  διαχείρισης, συμμετοχής και εποπτείας όλων των Τηλεδιασκέψεων του φορέα.  

Για την συμμετοχή των μελών (χρηστών) σε μία ηλεκτρονική συνεδρίαση απαιτείται 

σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή Smartphone ή Tablet, καθώς και 

η ύπαρξη μικροφώνου και web-κάμερας (στην περίπτωση χρήσης Η/Υ). 

Για την οργάνωση μίας Τηλεδιάσκεψης δημιουργήθηκε το email : epresence@damt.gov.gr, 

το οποίο και διαχειρίζεται ο ¨Συντονιστής φορέα¨ της εφαρμογής. Σε περίπτωση που 

κάποιο συλλογικό όργανο χρειάζεται να συνεδριάσει με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει ο 

¨Συντονιστής φορέα¨ να λάβει email με συμπληρωμένη μια φόρμα που περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την οργάνωση μίας Τηλεδιάσκεψης, οι οποίες είναι : 

-Τίτλος Τηλεδιάσκεψης 

-Ονόματα, email  και τηλέφωνα συμμετεχόντων 

-Επιθυμητή Ημερομηνία,  ώρες έναρξης και λήξης 

Στη συνέχεια ο ¨Συντονιστής φορέα¨ προσκαλεί τους χρήστες σε αυτήν στέλνοντας στους 

συμμετέχοντες σχετικό μήνυμα (email) με τα στοιχεία της Τηλεδιάσκεψης και τον σύνδεσμο 

επιβεβαίωσης  συμμετοχής.  

Ο κάθε χρήστης κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο σύνδεσμο εισέρχεται στην εφαρμογή 

epresence με τους προσωπικούς του κωδικούς από το TaxisNet και την πρώτη φορά θα του 

ζητηθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής ‘ZOOΜ’ ,την οποία πρέπει να αποδεχτεί και να 

προχωρήσει στην εγκατάστασή της. 

 Προτρέπουμε τα μέλη των συλλογικών οργάνων που θα λάβουν μέρος σε κάποια 

τηλεδιάσκεψη στο εγγύς μέλλον, καθώς και οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί την δημιουργία 

τηλεδιάσκεψης βάσει αιτιολογημένης ανάγκης,  να  εισέλθουν από τώρα στον ιστότοπο  

“http://epresence.gov.gr “ και να ακολουθήσουν  τη διαδικασία εγγραφής. 

 

Διαδικασία εγγραφής: 

Πατώντας τον σύνδεσμο “Είσοδος” στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής 

(https://epresence.gov.gr), ο χρήστης κατευθύνεται στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης του 

TaxisNet, στην οποία θα πρέπει να εισάγει τα διαπιστευτήρια που διαθέτει εκεί. Στο τέλος, 

ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία 

εγγραφής, ο χρήστης δηλώνει υποχρεωτικά την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
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ταχυδρομείου (e-mail), ως απαραίτητο στοιχείο για την επικοινωνία της υπηρεσίας με τον 

χρήστη, και στην συνέχεια πραγματοποιείται πιστοποίηση του e-mail του χρήστη. Πριν 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια στην υπηρεσία, ο χρήστης θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει ότι είναι ο κάτοχος του e-mail που έχει δηλώσει, πατώντας τον σύνδεσμο 

επιβεβαίωσης που του έχει αποσταλεί. 

Σας ενημερώνουμε ότι ως ¨Συντονιστής Φορέα¨ ορίστηκε με απόφαση του Συντονιστή της 

ΑΔΜΘ, ο Ζώτος Χρήστος, με αναπληρωτή τον Ναζίρη Δημήτριο. Η επικοινωνία σας μαζί 

τους για την δημιουργία τηλεδιάσκεψης ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορεί να γίνεται 

στο email : epresence@damt.gov , καθώς και στα:  

Ζώτος Χρήστος – czotos@damt.gov.gr , 2313309907 

Ναζίρης Δημήτριος – dnaz@damt.gov.gr , 2313309626 

Επίσης ο  σύνδεσμος https://www.epresence.gov.gr/support/documents έχει αναλυτικές 

οδηγίες για κάθε περίπτωση. 
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