
Οδηγίες για Συνέδρους 

Α. Σύνδεση και Παρακολούθηση live streaming συνέδρου 

Για να παρακολουθήσετε τις συνεδρίες που θα μεταδοθούν live μέσω YouTube θα πρέπει 

να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (https:// 12pev.pev.gr/) με τα στοιχεία 

σύνδεσης που φτιάξατε κατά την εγγραφή σας στο συνέδριο. Υπενθυμίζεται πως το όνομα 

χρήστη είναι το email που δηλώσατε. 

 

Μετά την είσοδό σας, η επιλογή του μενού “ΕΙΣΟΔΟΣ” αλλάζει σε αυτό που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 



 

Οι επιλογές “ΕΓΓΡΑΦΗ WORKSHOP” και “ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ” φαίνονται μόνο για 

τους συνδεδεμένους χρήστες. Σε αυτό εδώ το μενού, για κάθε μέρα του συνεδρίου θα 

προστεθεί ο σύνδεσμος που θα παραπέμπει απευθείας στην ζωντανή μετάδοση (live 

streaming) της κάθε μέρας του συνεδρίου στο κανάλι της ΠΕΒ στο YouTube.  

Β. Υποβολή ερωτήσεων σε ομιλητές   

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας οι σύνεδροι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις 

προς τους εισηγητές με τον εξής τρόπο :  κάτω από το βίντεο του live streaming του 

Youtube υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) προς μία φόρμα Google που επιτρέπει τους 

συνέδρους που παρακολουθούν, να υποβάλλουν τα ερωτήματα τους προς τους 

ομιλητές  

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο, ο σύνεδρος μεταφέρεται στη φόρμα που μπορεί να 
υποβάλλει την ερώτησή του 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Γ. Ανάρτηση e-poster 

Τα e-poster θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στο αρχικό μενού, το 

Σάββατο το πρωί (ώρα 09:00) και θα παραμείνουν εκεί μέχρι την λήξη των εργασιών 

του Σαββάτου (ώρα 20:00). Θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας. 

Δ. Υποβολή ερωτήσεων σε εισηγητές e-poster   

Για την υποβολή ερωτήσεων προς τους εισηγητές των e-poster θα υπάρχει στην ίδια 

σελίδα, κάτω από τα e-poster, σχετική φόρμα (Google form). Η απάντηση στα 

ερωτήματα είναι αποκλειστική ευθύνη των εισηγητών και μπορεί να γίνει σε όποιον 

χρόνο επιλέξουν οι ίδιοι. 

Ε. Λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης 

Για να λάβετε την Βεβαίωση Παρακολούθησης θα πρέπει πάλι να συνδεθείτε στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου (https:// 12pev.pev.gr/) με τα στοιχεία σύνδεσης που φτιάξατε 

κατά την εγγραφή σας στο συνέδριο. Την τελευταία μέρα του συνεδρίου (Κυριακή 29-11-

2020) στο ίδιο μενού, όπως παραπάνω, θα ενεργοποιηθεί σχετική επιλογή για να 

κατεβάσετε (download) την Βεβαίωση σας αφού πρώτα συμπληρώσετε και ένα 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 


