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Οδηγίες σύνδεσης μέσω πλατφόρμας Zoom 
για ομιλητές, εισηγητές εργασιών και συντονιστές 

 
 
Στο 12ο Συνέδριο της ΠΕΒ, λόγω της εξ’ αποστάσεως διαδικασίας, πρέπει οι συμμετέχοντες 
στις συνεδρίες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης του Zoom για να μπορέσουν 
να εισέλθουν σε αυτές. 
 
Αν και μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω του φυλλομετρητή (browser) μας 
(Chrome, Firefox, Safari κλπ.), καλό είναι -για λόγους συμβατότητας- να φτιάξουμε ένα δωρεάν 
λογαριασμό, να κατεβάσουμε την εφαρμογή και να χρησιμοποιούμε αυτή. Οι ομιλητές, οι 
εισηγητές εργασιών και οι συντονιστές συνεδριών του 12ου Συνεδρίου της ΠΕΒ θα πρέπει να 
φροντίσουν να έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους την εφαρμογή Zoom Meetings 
(zoom.us). (βλέπε το αντίστοιχο αρχείο οδηγιών) 
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Α. Ενέργειες για Συμμετοχή σε συνεδρία 

 
Για να συμμετέχετε σε κάποια συνεδρία, η Οργανωτική Επιτροπής ως οικοδεσπότης της (host) 
θα στείλει στο email σας έναν σύνδεσμο προς αυτή της μορφής: 

https://us02web.zoom.us/j/89308227320? pwd=TXZ3WGFJRS9CcnJiREtzOTNZbzdVZz09 
Μαζί με τα στοιχεία (τα παρακάτω είναι ενδεικτικά): 

Meeting ID: 836 4098 7951 
Passcode: QFTA3L 

που πατώντας τον θα σας μεταφέρει στον browser (Chrome, Firefox κλπ.) του υπολογιστή σας. 
Εκεί θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας παροτρύνει να ανοίξετε την εφαρμογή του Zoom 
Meetings. 
 

Εάν επιλέξετε (κλικ) στον παραπάνω σύνδεσμο…. 
 
α)….χωρίς να έχετε εγκαταστημένη της εφαρμογή Zoom στον υπολογιστή 
σας… 

… θ’ ανοίξει ο φυλλομετρητής (browser) του υπολογιστή σας και θα εμφανίσει την 
παρακάτω εικόνα (ή κάποια παρεμφερή ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό 
σύστημα που χρησιμοποιείτε) όπου θα σας παροτρύνει να κατεβάστε την εφαρμογή του 
Zoom που πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.  
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Οδηγίες σύνδεσης στο Zoom για συμμετέχοντες στις συνεδρίες 
Tο πρόγραμμα εγκατάστασης αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας, εκτελέστε το και 
ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 
 
Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή (εάν δεν την έχετε ήδη) και επιλέγοντας τον σύνδεσμο 
που θα σας σταλεί θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής όπου θα περιμένετε μέχρι να σας 
αποδεχτεί στη συνεδρία ο συντονιστής (host) της. 

 
 
β) …με εγκαταστημένη της εφαρμογή Zoom στον υπολογιστή σας…. 

…..με το που επιλέξετε τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί (ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε ήδη την 
εφαρμογή του Zoom εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας), θα εμφανιστεί μήνυμα που θα 
σας παροτρύνει ν’ ανοίξετε την εφαρμογή και όχι να την εγκαταστήσετε. 

 
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής όπου θα 
περιμένετε μέχρι να σας αποδεχτεί στη συνεδρία ο συντονιστής (host) της. 
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Β. Ενέργειες μετά τη αποδοχή σας στην συνεδρία 
 
 
Β1. Ενεργοποίηση ήχου 
 
Αφού γίνει η αποδοχή σας από τον οικοδεσπότη (host), τότε πρέπει να πατήσετε το κουμπί 
“Join with Computer Audio” για να ενεργοποιηθεί ο ήχος στον υπολογιστή σας. Σε αυτό το 
σημείο επισημαίνουμε πως καλό είναι να έχετε συνδεδεμένο ένα καλό μικρόφωνο και να έχετε 
δοκιμάσει την απόδοσή του. 
 
 
Β2. Εμφάνιση ονόματος 
 
Επίσης, σημαντικό είναι να φαίνεται σωστά το όνομά σας. Εάν για κάποιο λόγο δεν φαίνεται 
σωστά μπορείτε να φέρετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω στο όνομά σας στη λίστα των 
συμμετεχόντων (participants), να επιλέξετε το κουμπί «More» 
 

 
και την επιλογή “Rename”. 
 
 
Παρακαλούμε  πολύ :  

1. να συνδεθείτε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της 
συνεδρίας στην οποία συμμετέχετε με βάση το πρόγραμμα του Συνεδρίου και  

2. η είσοδος σας να γίνει αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας κατά τη σύνδεση  
με ελληνικούς χαρακτήρες. 

 
 
Β3. Πως αλλάζουμε το background στο zoom meetings 

 
Για να αλλάξουμε το background που έχουμε στο παράθυρό μας στο Zoom είναι υποχρεωτικό 
να έχουμε συνδεθεί με τον λογαριασμό μας κατά το άνοιγμα της εφαρμογής. 
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Μετά τη σύνδεσή μας βλέπουμε την αρχική οθόνη της εφαρμογής. 

 
Πατάμε το γρανάζι των ρυθμίσεων όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα και εμφανίζεται η 
οθόνη των ρυθμίσεων όπου επιλέγουμε «Background & Filters» (1). 

Πατάμε το «+» (2) και έπειτα την επιλογή «Add Image». 
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Από τον υπολογιστή μας επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε για φόντο (background) και 
βλέπουμε ότι αυτό εμφανίζεται πίσω από το πρόσωπό μας. Σε περίπτωση που βλέπουμε τα 
γράμματα «ανάποδα» πατάμε την επιλογή «Mirror my video». 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση εικονικού φόντου απαιτεί μια σχετικά καλή υπολογιστή ισχύ. Εάν 
παρατηρήσετε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας το πρόσωπό σας φαίνεται να «κολλάει» ή η 
φωνή σας κάνει διακοπές καλό είναι να επιστρέψετε στην παραπάνω οθόνη και να επιλέξετε 
«None». 
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Β4. Διενέργεια Συνεδρίας 
 

Β4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Ο συντονιστής θα φροντίσει να αποδεχτεί όλα τα μέλη της συνεδρίας στην πλατφόρμα 
zoom πριν την έναρξη του live streaming οπότε και θα δοθούν γρήγορες οδηγίες.  
2. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει επίσημα η συνεδρία και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και  η 
μετάδοση της σε live streaming.  
3. Στις συνεδρίες των στρογγυλών τραπεζών και των παρουσιάσεων προφορικών εργασιών 
θα συμμετέχουν από την αρχή όλοι οι εισηγητές και ο συντονιστής της συνεδρίας θα δίνει 
το λόγο κάθε φορά στον εισηγητή που έχει σειρά βάσει προγράμματος.   
4. Οι υπόλοιποι εισηγητές -συμμετέχοντες θα παρακολουθούν με κλειστά μικρόφωνα, 
μέχρι να έρθει η σειρά τους.  
5. Εάν θέλουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους να παρουσιάσουν αρχείο Powerpoint καλό 
θα είναι να το έχουν ήδη ανοιχτό στον υπολογιστή τους ώστε να γίνει ο διαμοιρασμός της 
οθόνης τους (share screen) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω.  
6. Με την ολοκλήρωση των ομιλιών ο συντονιστής θα διαβάσει τις ερωτήσεις που έχουν 
έρθει από τους Συνέδρους προς τους εισηγητές, προκειμένου αυτές να απαντηθούν. 
 

 
Παρακαλούμε πολύ για την πιστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας  καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα την 
επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της συνεδρίας.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : όλοι οι συμμετέχοντες σε μία συνεδρία μέσω 
zoom ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ανοιχτό στον υπολογιστή 
τους ή σε άλλο υπολογιστή στον ίδιο χώρο, το κανάλι 
YouTube της ΠΕΒ στο οποίο θα μεταδίδεται σε live 
streaming το συνέδριο.   
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Β4.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ & ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΤΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
 
Διαχείριση Συνεδρίας 
1. Ο Συντονιστής παρουσιάζει τους συμμετέχοντες εισηγητές και δίνει το λόγο στον κάθε 

ένα με βάση το πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι εισηγητές περιμένουν την σειρά τους με 
κλειστά μικρόφωνα εκτός εάν είναι Στρογγυλή Τράπεζα με ανοιχτή συζήτηση και 
απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων. 

 
2. Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των ομιλιών 

ώστε η Συνεδρία να τελειώσει στην ώρα της. Λόγω του ύφους του Συνεδρίου δεν 
υπάρχει περιθώριο για εκτροπή από το χρονοδιάγραμμα Δεν πρέπει να καθυστερούν οι 
συνεδρίες! 

 
3. Αν κάποιος ομιλητής αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες τότε ο Συντονιστής περνά στον 

επόμενο ομιλητή για να μην χαθεί η ροή. Αν στο τέλος υπάρχει  χρόνος και έχει λυθεί το 
πρόβλημα επανέρχεται ο ομιλητής. 

 
Παρακαλούμε πολύ για την πιστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας  καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα την 
επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της συνεδρίας.. 
 

Διαχείριση Ερωτήσεων 
Κάτω από το βίντεο του live streaming υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) προς μία φόρμα Google 
που επιτρέπει τους συνέδρους που παρακολουθούν, να υποβάλλουν ερωτήματα προς τους 
ομιλητές.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : όλοι οι συμμετέχοντες σε μία συνεδρία μέσω 
zoom ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ανοιχτό στον υπολογιστή 
τους ή σε άλλο υπολογιστή στον ίδιο χώρο, το κανάλι 
YouTube της ΠΕΒ στο οποίο θα μεταδίδεται σε live 
streaming το συνέδριο.   
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Επιλέγοντας τον σύνδεσμο, ο σύνεδρος μεταφέρεται στη φόρμα που μπορεί να υποβάλλει την 
ερώτησή του 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο συντονιστής της ομιλίας / συζήτησης βλέπει όλες τις ερωτήσεις των συνέδρων στο αρχείο 
Google Sheet (σύνδεσμος του οποίου του θα του έχει ήδη σταλεί) που συμπληρώνεται 
αυτόματα με το που υποβάλλεται η ερώτηση από τον σύνεδρο.  
 
Οι «Απαντήσεις» Google Sheet ενημερώνονται αυτόματα. Ο/οι συντονιστές δεν χρειάζεται να 
κάνουν καμία ενέργεια. Φτάνει μόνο, πέρα από το Zoom, να έχουν έναν φυλλομετρητή 
(browser) ανοιχτό ή να έχουν έναν δεύτερο υπολογιστή δίπλα τους για να μπορούν να 
παρακολουθούν την ροή των ερωτήσεων. Στη φόρμα αναγράφεται η ερώτηση,  ο εισηγητής 
στον οποίο απευθύνεται,  και το όνομά του του συνεδρίου που υπέβαλε την ερώτηση   
 

 
 
Ο συντονιστής δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου με τη φόρμα των ερωτήσεων. Θα βλέπει 
έτοιμες τις υποβληθείσες ερωτήσεις. Προβλέφθηκε, μάλιστα, στην κορυφή του Google Sheet 
να εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες ερωτήσεις (και όχι κάτω κάτω στο έγγραφο για να μην 
χρειάζεται ο συντονιστή να ψάχνει (σκρολάρει) κάθε φορά προς τα κάτω). 

 
Ο Συντονιστής υποβάλλει τις ερωτήσεις που έχουν φτάσει στην φόρμα στο τέλος της 
Συνεδρίας. 
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Β5. Διαμοιρασμός οθόνης 
 
Πολύ πιθανό, ως ομιλητές, να έχετε στη διάθεσή σας κάποια παρουσίαση (π.χ. Power Point) που 
θα θέλατε να παρακολουθήσουν οι σύνεδροι- ακροατές σας. Σε αυτή την περίπτωση, στο κάτω 
μέρος της οθόνης, υπάρχει η επιλογή “Share Screen”. 

Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να “μοιράσουμε” προς τους ακροατές μας εφαρμογές (μία κάθε 
φορά) που έχουμε εκείνη τη στιγμή ενεργές στον υπολογιστή μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέγοντας την εφαρμογή (παράθυρο) που θέλουμε από όσες είναι ανοικτές/ενεργές και 
πατώντας το πλήκτρο “Share” ο ακροατής πλέον μπορεί να δει και αυτός αυτό που βλέπουμε 
εμείς στην οθόνη μας. 

Η δυνατότητα αυτή θα είναι ενεργοποιημένη από τον host από την αρχή της συνεδρίας για 
όλους τους συμμετέχοντες. 
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Β6. Διαχείριση περιεχομένου  
 
Στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται μια νέα γραμμή εργαλείων που διαχείριση του 
περιεχομένου που μοιράζουμε. 

 
Με το εργαλείο “Annotate” μπορούμε μ’ έναν εικονικό μαρκαδόρο να επισημάνουμε σημεία 
πάνω στην οθόνη μας και με το κόκκινο “Stop Share” να σταματήσουμε να διαμοιράζουμε την 
οθόνη μας. 
 
 
 
 
Γ. Επικοινωνία με την ΟΕ και τεχνική υποστήριξη 
Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να απευθυνθείτε για υποστήριξη 

στα παρακάτω τηλέφωνα: 

 6948889899 Καρτσιώτης Θεόδωρος 

 6944296830 Πολύζος Αθανάσιος 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα 

 6977564267 Μαυρίδου Αθηνά (Πρόεδρος ΟΕ) 

 6932901563 Ταλαμάγκας Ασημάκης 
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