
Βασικές οδηγίες 
για την παρουσία σας ή/και

την ομιλία σας 
σε εκδήλωση 

με διαδικτυακή σύνδεση



Α. Προετοιμασία

Είναι πολύ βασικό να έχετε εξοικειωθεί με τη χρήση της διαδικτυακής παρουσίας σας πριν την 
εκδήλωση ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη ζωντανή συμμετοχή σας.

Έλεγχος εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση:

1. Πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενημερώσεις (updates) του λειτουργικού (Windows 
ή OS) πριν από τη σύνδεση ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απαίτησης ενημέρωσης κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασής σας. Για όσους χρησιμοποιούν λειτουργικό Windows, η ένδειξη ότι 
υπάρχουν ανανεώσεις λειτουργικού που πρέπει να εγκατασταθούν εμφανίζεται με μια κόκκινη 
ένδειξη στη δεξιά άκρη της γραμμής συντομεύσεων (task bar).

2. Εάν ο υπολογιστής είναι φορητός (laptop) πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένος στο ρεύμα.

3. Πρέπει να έχει γίνει έλεγχος λειτουργίας εικόνας και ήχου (κάμερας, μικροφώνου και ακουστικών 
ή ηχείων).

4. Πρέπει να είναι εγκατεστημένα και ενεργά όλα τα προγράμματα που αφορούν την παρουσίασή 
σας (Power point, Acrobat, προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο – εάν πρόκειται να 
παρουσιάσετε βίντεο).

5. Η σύνδεση με το διαδίκτυο να γίνεται ενσύρματα (Lan) και όχι ασύρματα (Wi-Fi).

6. Επιθυμητό είναι κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας να μην χρησιμοποιούν άλλα άτομα τη 
σύνδεση με το διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς όλο το εύρος μεταφοράς 
δεδομένων.

7. Πριν από τη σύνδεσή σας καλό είναι να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή 
σύνδεσης.

Για τη σύνδεση μέσω ZOOM αυτό μπορεί να γίνει από τα ακόλουθα link:

Windows direct download link: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Mac os instructions: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-
on-Mac



Β. Δοκιμαστική σύνδεση

Καλό είναι να έχει γίνει δοκιμαστική σύνδεση πριν τη ζωντανή σύνδεσή σας για παρουσίαση.
Αυτό γίνεται σε διαφορετικό υπερσύνδεσμο (link) από αυτόν με τον οποίο θα συμμετάσχετε στην 
εκδήλωση.

Ανάλογα με τον χρόνο που διατίθεται μπορεί να γίνει μερικές ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Απαραίτητα όμως πρέπει να συνδεθείτε σε δοκιμαστικό υπερσύνδεσμο (link) μία ώρα πριν από τη 
συμμετοχή σας στην εκδήλωση.

1. Κρίνεται απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της δοκιμής να βρίσκεστε στο χώρο όπου θα είστε και 
την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης και να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο εξοπλισμό (π.χ. Laptop/ 
υπολογιστή) που θα χρησιμοποιήσετε για τη ζωντανή σύνδεσή σας,

2. Πρέπει να έχετε ρυθμίσει σωστά τον φωτισμό (π.χ. να μην κάθεστε μπροστά από φωτεινό 
παράθυρο), να είστε σε ήσυχο περιβάλλον.

3. Πρέπει να έχετε ανοικτή την παρουσίασή σας στο PowerPoint ή άλλο πρόγραμμα πριν την 
έναρξη της ομιλίας σας, προκειμένου να εμφανιστεί κατευθείαν στην οθόνη μόλις κάνετε «share 
screen». 

4. Παράλληλα, θα θέλαμε να έχετε διαθέσιμη μία απλή παρουσίαση (π.χ. 1-2 διαφάνειες σε 
αρχείο PowerPoint ή άλλου προγράμματος παρουσίασης) για να είναι δυνατός ο έλεγχος ότι 
προβάλλεται σωστά μέσω της πλατφόρμας. 

5. Μόλις τελειώσει η παρουσίασή σας, θα πρέπει να κάνετε «stop share screen» για να μπορέσει ο 
επόμενος ομιλητής να ξεκινήσει τη δική του παρουσίαση.



1. Πρέπει να συνδεθείτε στην εκδήλωση 10-15 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα της 
συνεδρίας που συμμετέχετε ώστε να είναι δυνατή η επίλυση πιθανόν προβλημάτων.

2. Πρέπει να έχετε ανοίξει το αρχείο (π.χ. παρουσίαση, video) πριν την τελική σύνδεσή σας.

3. Να θυμάστε ότι όσο έχετε ανοικτή την κάμερα σας βλέπουν όλοι όσοι παρακολουθούν την 
εκδήλωση. Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν 
επιθυμείτε να σας βλέπουν, παρακαλούμε κλείστε την κάμερα σας, δυνατότητα που σας δίδει 
το πρόγραμμα. Θυμηθείτε να ανοίξετε ξανά την κάμερά σας όταν επανέλθετε.

4. Το ίδιο ισχύει και για το μικρόφωνό σας. Όσο αυτό είναι ανοικτό σας ακούν όσοι παρακολουθούν 
την εκδήλωση. Καλό είναι για να μην υπάρχουν επικαλύψεις όταν δεν μιλάτε να κλείνετε το 
μικρόφωνό σας.

5. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας καλό είναι το τηλέφωνό σας να είναι σε “σίγαση”. Μην 
απαντάτε στο τηλέφωνο την ώρα που μιλάτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος ZOOM βρίσκονται στη συνέχεια 
αυτών των οδηγιών.

Γ. Σύνδεση στην εκδήλωση (Live)

Η Focus on Health θα σας στείλει τους υπερσυνδέσμους (link) τόσο για τη δοκιμαστική σύνδεση όσο 
και για τη σύνδεσή σας στην εκδήλωση για την παρουσίασή σας.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα 
στη σύνδεσή σας πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα μας στο 697 980 0098.

Δ. Επίλυση προβλημάτων



E. Οδηγίες εγκατάστασης, σύνδεσης και χρήσης του Zoom

1. Από το email της πρόσκλησης που έχετε λάβει για 
την τηλεδιάσκεψη, πατάτε τον υπερ-σύνδεσμο 
κάτω από τη φράση Join Zoom Meeting.

2. Μόλις ανοίξει το link στον Browser κάνετε κλικ στο 
Download & Run Zoom και θα ξεκινήσει αυτόματα 
η διαδικασία λήψης στον υπολογιστή σας.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, θα ανοίξει ένα 
παράθυρο που θα σας ζητάει να τρέξετε (Run) το 
πρόγραμμα ώστε να γίνει η εγκατάσταση του και 
να ξεκινήσετε να συμμετάσχετε το Webinar.

4. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί το 
παράθυρο αυτό, κάνετε απλά κλικ στο αρχείο 
εγκατάστασης που κατεβάσατε.

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον του 
Webinar.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα πατήσετε το 
Join audio conference by computer.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα 
εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο στο οποίο θα πρέπει 
να βάλετε το όνομά σας και να κάνετε κλικ στο Join 
για να μπείτε στο Webinar και να συμμετάσχετε στην 
εκδήλωση.

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον του 
Webinar.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα πατήσετε το 
Join audio conference by computer.



Μικρόφωνο Κάμερα Συμμετέχοντες Παρουσίαση

Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης μικροφώνου

 Για να μιλήσετε πατήστε το συγκεκριμένο κουμπί (εικονίδιο) με την ένδειξη μικροφώνου 
και αφού έχει φύγει η κόκκινη  διαγώνια γραμμή, τότε μπορείτε να μιλήσετε. 

Όταν  δεν μιλάτε παρακαλούμε να έχετε το μικρόφωνο απενεργοποιημένο για αποφυγή 
θορύβου και αντίλαλου στην τηλεδιάσκεψη. 

Πατώντας το βελάκι δίπλα από το κουμπί (εικονίδιο) του μικροφώνου και επιλέγοντας 
 “Test Speaker &  Microphone” μπορούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία ηχείων και μικροφώνου.

Κουμπί ενεργοποίησης /απενεργοποίησης κάμερας 

Όταν το κουμπί ένδειξης της κάμερας είναι γκρι τότε η κάμερα σας είναι ενεργοποιημένη. 

Εάν έχει κόκκινη διαγράμμιση, η κάμερα είναι κλειστή.

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε την κάμερά σας πατώντας μια φορά το κουμπί (εικονίδιο).



Κουμπί κοινοποίησης οθόνης (share screen)

Πατήστε το κουμπί (εικονίδιο) για να δείξετε στους συμμετέχοντες την οθόνη σας (π.χ. για 
να δείξετε κάποιο έγγραφο).

Πριν κοινοποιήσετε την οθόνη σας φροντίστε να έχετε ανοίξει την παρουσίασή σας ή το 
έγγραφο που θέλετε να κοινοποιήσετε. 

Πατώντας αυτό το κουμπί έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε είτε ολόκληρη την 
οθόνη του υπολογιστή σας είτε μόνον την παρουσίαση. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξετε τη 
παρουσίαση που θέλετενα δείξετε από τις οθόνες που ανοίγουν εκείνη τη στιγμή.

Κουμπί λίστας συμμετεχόντων 

Πατήστε το κουμπί (εικονίδιο) για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος του παραθύρου η λίστα 
συμμετεχόντων. 

Εκεί, στο πεδίο αυτό δηλαδή, υπάρχει στο κάτω μέρος  της οθόνης η επιλογή “Raise Hand” με 
την οποία μπορείτε να ζητάτε τον λόγο από τον συντονιστή της εκδήλωσης ώστε να μιλήσετε. 




