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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ZOOM 

 

Εγκατάσταση Zoom 
Για να συνδεθούμε στο δωμάτιο της εξέτασης θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία του 
δωματίου εξέτασης (τον σύνδεσμο ή/και το Meeting ID και το Password). Τα 
στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνονται στο μήνυμα που μας έστειλε ο επιτηρητής, μια 
ημέρα πριν τις εξετάσεις. Προτιμούμε να συνδεθούμε μέσω φορητού ή σταθερού 
υπολογιστή και προσέχουμε έτσι ώστε να έχουμε αδιάλειπτη σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Η ελάχιστη ταχύτητα δικτύου που απαιτείται για τηλεδιασκέψεις με 
κάμερα είναι της τάξης των 1,5Mbps για ανάλυση κάμερας HD 720p (1280x720px). 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-.... 

Αν χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά την εφαρμογή Zoom θα πρέπει πρώτα να την 
εγκαταστήσουμε. Κατεβάστε την εφαρμογή Zoom από την ιστοσελίδα 
https://zoom.us/download  

 

Σύνδεση σε δωμάτιο εξέτασης στο Zoom 
Εφόσον εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Zoom ανοίγουμε ξανά με έναν πλοηγό (π.χ. 
Google Chrome) τον σύνδεσμο που έστειλε ο επιτηρητής. Έχει τη μορφή 
https://authgr.zoom.us/j/961377398?pwd=MjFzZ2pGeE1sWUtNQTFPQkhwY1R5dz0. 
Εναλλακτικά, στο παράθυρο εισόδου του Zoom επιλέγουμε Join a Meeting και 
δίνουμε το Meeting ID και το Password που μας έστειλε ο επιτηρητής του τμήματός 
μας. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux#h_d278c327-e03d-4896-b19a-96a8f3c0c69c
https://zoom.us/download
https://authgr.zoom.us/j/961377398?pwd=MjFzZ2pGeE1sWUtNQTFPQkhwY1R5dz0


Επίσης θα  σας ζητηθεί να εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας και ακολούθως θα 

εισαχθείτε σε έναν χώρο αναμονής.  

 

Εκεί θα περιμένετε τον επιτηρητή να σας αποδεχθεί στο δωμάτιο εξέτασης.  Κατά 
την είσοδό σας στο δωμάτιο εξέτασης, το μικρόφωνό σας θα εμφανίζεται 
απενεργοποιημένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κεντρικό δωμάτιο τηλεδιάσκεψης στο οποίο θα εισαχθείτε μοιάζει με την 
παρακάτω εικόνα.  

 



 
 

 
Διαθέσιμα εργαλεία 

Από τη γραμμή εργαλείων του Zoom στο κάτω μέρος του δωματίου, θα 
εμφανίζονται μία σειρά από εργαλεία. Κάποια από τα σημαντικά παρουσιάζονται 
παρακάτω. 

 
1. Κατά την είσοδό μας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο αν θέλουμε 
να μιλήσουμε επιλέγοντας το πλήκτρο Unmute . Επιπλέον, αν δεν το έχουμε κάνει 
ήδη κατά την έναρξη της διαδικασίας σύνδεσης, πρέπει να ενεργοποιήσουμε και 
την κάμερα πατώντας το πλήκτρο Start Video.  

 

2. Με την επιλογή του πλήκτρου Chat, μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο 
συνομιλίας στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε μηνύματα μόνο στον 
επιτηρητή.  

 



3. Με την εντολή Share Screen μπορούμε να διαμοιράσουμε την οθόνη μας αν μας 
ζητηθεί από τον επιτηρητή. 

 

4. Επιλέγοντας το εικονίδιο Participants, στο κάτω μέρος του δεξιού μενού 
εμφανίζεται η επιλογή Raise hand, με την οποία μπορούμε να ζητήσουμε από τον 
επιτηρητή να μας δώσει τον λόγο. 

 

 
 
5. Με τις επιλογές Gallery View και Speaker View μπορούμε να αλλάξουμε τον 
τρόπο προβολής του δωματίου τηλεδιάσκεψης. Στην επιλογή Gallery View μπορείτε 
να δείτε μέχρι και 25 συμμετέχοντες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Με την επιλογή Speaker View εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης η κάμερα που 
δείχνει τον ομιλητή.  

  
 
5. Επιλέγουμε το πλήκτρο Leave Meeting μονάχα για να αποχωρήσουμε από την 
τηλεδιάσκεψη.  
 

 
 
 
6. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμβουλευθείτε τις επίσημες οδηγίες της 
εφαρμογής Zoom στον σύνδεσμο  https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697  
 
 
7. Πριν από τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων 
μέσω του λογισμικού Zoom, σας συνιστούμε να κάνετε μία δοκιμαστική σύνδεση 
για να ελέγξετε τη  λειτουργία της κάμερας, του μικροφώνου και των ακουστικών 
σας. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Zoom κάντε μία δοκιμαστική σύνδεση στη 
διεύθυνση https://zoom.us/test .   

Αν αντιμετωπίσετε τεχνικό πρόβλημα συμβουλευθείτε και τις οδηγίες στην 
ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/node/4973. 

 

Διαδικασία ταυτοποίησης εξεταζόμενων 
Η διαδικασία ταυτοποίησης των εξεταζόμενων θα επεξηγηθεί κατά την είσοδό στο 
κεντρικό δωμάτιο τηλεδιάσκεψης από τον επιτηρητή του τμήματός σας. Πιθανόν 
κατά τη διαδικασία να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από το κεντρικό δωμάτιο 
τηλεδιάσκεψης και να μεταφερθείτε σε ιδιωτικό δωμάτιο ταυτοποίησης μέσω της 
ρύθμισης Breakout Rooms. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε σαφείς προφορικές 

https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
https://zoom.us/test
https://it.auth.gr/el/node/4973


οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τα επιμέρους βήματα από τον επιτηρητή του 
τμήματός σας.  
 
 

 
 


