
 

 

 
Οδηγίες συμμετοχής: 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο webinar της DataScouting. 
 
Το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.  
 
Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετέχετε στο 
webinar που έχετε κάνει εγγραφή. 
 

Προαπαιτούμενα: 
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το webinar θα πρέπει να έχετε: 

• Καλή σύνδεση στο internet. 

• Εγκατεστημένη εφαρμογή Zoom στη συσκευή παρακολούθησης. Δεν απαιτείται εγγραφή στην 
πλατφόρμα.  

 
Εάν συνδεθείτε από σταθερό υπολογιστή (PC) θα χρειαστείτε ηχεία και μικρόφωνο. 
 

Σύνδεση στο webinar 
Βήμα 1:  
Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο που σας στείλαμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στη φόρμα 
συμμετοχής. Πατώντας επάνω θα οδηγηθείτε αυτόματα στο παρακάτω παράθυρο διαλόγου. Αν έχετε 
ήδη κατεβάσει την εφαρμογή Zoom στη συσκευή παρακολούθησης, πατήστε Οpen Ζoom. 
 

 
 
 



 

Ή αντίστοιχα στο παρακάτω εάν συνδεθείτε από κινητό. Αν έχετε ήδη κατεβάσει την εφαρμογή Zoom 
σε κινητό, πατήστε Join Meeting. 
 

 
Βήμα 2: 
Αν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά την πλατφόρμα Zoom θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αντίστοιχο 
λογισμικό στη συσκευή σας, πατώντας το σύνδεσμο download and run zoom. 
 

 
 
ή Download from Zoom αντίστοιχα για κινητά.  
 

 



 

• Στο νέο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης του αρχείου και πατήστε 
save ή οκ αντίστοιχα για κινητό.   
 

• Εγκαταστήστε την εφαρμογή, πατώντας διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσατε ή εγκατάσταση 
για χρήστες κινητού τηλεφώνου.   

 

• Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα 
πρέπει να βάλετε το όνομά σας και να κάνετε κλικ στο Join Meeting για να μπείτε στο webinar.  
 

 
 

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αν είστε από υπολογιστή, θα μεταφερθείτε αυτόματα 
στον διαδικτυακό χώρο πραγματοποίησης του webinar ή στον χώρο αναμονής αν δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμα.   

 

 
 

• Αν συνδέεστε από κινητό, επιστρέψτε στο αρχικό παράθυρο διαλόγου και πατήστε Join 
Meeting. Θα μεταφερθείτε στον διαδικτυακό χώρο πραγματοποίησης του webinar ή στον χώρο 
αναμονής αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. 

 
 
Βήμα 3 
Κατά την αναμονή για την έναρξη του webinar, μπορείτε να ελέγξετε την ορθή λειτουργία του 
μικροφώνου  (speaker) και του ηχείου (mic) στη συσκευή παρακολούθησης, καθώς και τις προτιμήσεις 
σας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους κατά τη σύνδεσή σας στο webinar πατώντας Test my 
speaker.  



 

Σας συνιστούμε να έχετε το μικρόφωνό σας πάντα κλειστό κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του 
webinar και να το ανοίγετε μόνο όταν είναι απαραίτητο. 
 

 
Μικρόφωνο και κάμερα 
Με την έναρξη του webinar θα μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μόνο τον διοργανωτή ή/και τον/τους 
ομιλητή/ες.  
 
Το webinar θα βιντεοσκοπείται. Για λόγους ασφαλείας, λοιπόν, η κάμερά σας θα είναι 
απενεργοποιημένη.  
 
Τo μικρόφωνό σας, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, θα είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση και θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις, το 
μικρόφωνό σας, καθώς και όλων των συμμετεχόντων θα ενεργοποιηθεί.  Παρόλα αυτά, το μικρόφωνο 
σας είναι καλό να είναι πάντα κλειστό και να το ανοίγετε μόνο όταν είναι απαραίτητο. 
 

 
Chat για συζήτηση / ερωτήσεις  
Για ερωτήσεις / απορίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Chat. Μπορείτε να στέλνετε και να 
λαμβάνετε γραπτά μηνύματα μέσω του chat από και προς τον διοργανωτή, τον/τους ομιλητή/τές. 
Προτιμήστε την επιλογή Private εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε συγκεκριμένο ομιλητή.  
 

 
 
 
 

Αποχώρηση από Webinar  
Μπορείτε να αποχωρήσετε από ένα webinar οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε πατώντας την ένδειξη 
Leave Webinar.  
 

 
 
Για όση ώρα το webinar βρίσκεται σε εξέλιξη μπορείτε να επιστρέψετε και πάλι. 


