
ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης του προγράμματος Τηλεδιάσκεψης Zoom 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν  μόνο την πρώτη φορά  που θα συνδεθείτε στο Zoom 

1) Στο mail που θα σας στείλω πατήστε στο link για να αρχίσει η σύνδεση 

 

 

2) Στην επόμενη οθόνη πατήστε «Εκτέλεση» 

 

 



 

3) Αν εμφανιστεί η ασπίδα, πατήστε πάνω της και μετά πατήστε στο να «Επιτραπεί η εγκατάσταση»  

 

 
4) Γράφετε το  Όνομά σας στα Ελληνικά  όπως έχετε δηλωθεί επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
5) Κάνετε κλικ στο  «Remember my name...»  για να μην χρειάζεται να βάζετε το όνομα σας κάθε φορά που θα 

συνδέεστε. 
6) Τέλος πατάτε το μπλε κουμπί «Join Meeting» 

 

 

 



7) Πατάμε στο μπλε κουμπί «I Agree» 

 

 

8) Ξετσεκάρουμε το «Always show video preview dialog…» 

9) Μετά πατάμε το μπλε κουμπί «Join with video»  

 

 

10) Τέλος πατάτε το μπλε κουμπί «Join with Computer Audio» 



 

 

Και μπήκατε στην Τηλεδιάσκεψη!!! 

Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται όλοι οι συμμετέχοντες (3 στο παράδειγμα) με το ίδιο μέγεθος παραθύρου. 

Αυτός που μιλάει εμφανίζεται με ένα πράσινο πλαίσιο γύρω από το παράθυρό του. 

Πατώντας στο κουμπί «Speaker View» αλλάζει ο τρόπος εμφάνισης της οθόνης με τους συμμετέχοντες 

 

 

 

Και εμφανίζεται αυτός που μιλάει σε μεγάλο παράθυρο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες με μικρά παράθυρα από πάνω. 



Πατώντας εδώ «Gallery View» ξαναγυρνάει στην προηγούμενη οθόνη  

 

Στην γραμμή αυτή υπάρχουν διάφορα κουμπιά.  Μικρόφωνο-Video (άνοιγμα-κλείσιμο).  

Chat για γραπτή συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Record για καταγραφή-αποθήκευση της διάσκεψης στον υπολογιστή σας.  

Participants Με το κουμπί αυτό εμφανίζετε δεξιά η λίστα με τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Στο κάτω μέρος της λίστας με τους συμμετέχοντες υπάρχει το κουμπί «Raise Hand» που το πατάμε όταν θέλουμε να 
πάρουμε τον λόγο. Εμφανίζει ένα χέρι δίπλα από το όνομά μας και βλέπει η Πρόεδρος ότι θέλουμε να μιλήσουμε.  
Όταν τον ξαναπατήσουμε το χέρι εξαφανίζεται που σημαίνει ότι δεν θέλουμε πλέον τον λόγο.  
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