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Παρακαλούμε πολύ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΖΟΟΜ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

  



Α. Σύνδεση και Παρακολούθηση συνέδρου διαδικτυακά 

Όσοι σύνεδροι έχουν δηλώσει ή επιθυμούν να  παρακολουθήσουν όλο το Συνέδριο ή κάποιες 

συνεδρίες του διαδικτυακά,  θα πρέπει να συνδεθούν στο zoom της αντίστοιχης αίθουσας του 

Συνεδρίου ως εξής: 

 

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (https://13synedrio.pev.gr/) επιλέγοντας από το κεντρικό 

μενού την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ»  

 

 

και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σύνδεσης που φτιάξατε κατά την εγγραφή σας στο 

συνέδριο. Υπενθυμίζεται πως το όνομα χρήστη είναι το email που δηλώσατε. 

 

 

 

 

 

 

https://13synedrio.pev.gr/


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

εικόνα. 

 

 

Πατώντας πάνω στο email σας θα παρουσιαστεί το παρακάτω menu 

 

 

Οι επιλογές “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ”, «Δήλωση συμμετοχής σε WORKSHOP» και 

“ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ” φαίνονται μόνο για τους συνδεδεμένους χρήστες. Η επιλογή «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» σας μεταφέρει στη σελίδα όπου θα είναι ενσωματωμένοι οι υπερσύνδεσμοι (link) για το 

zoom κάθε αίθουσας του Συνεδρίου:  

• Ένας υπερσύνδεσμος για την αίθουσα ΙΙ του ΚΕΔΕΑ (για τις Ομιλίες και τις Στρογγυλές 

Τράπεζες) 

• Ένας υπερσύνδεσμος για την αίθουσα ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ (για τις Συνεδρίες των Προφορικών 

Εργασιών) 

 



 

Πατώντας πάνω στο σχετικό link θα συνδεθείτε στην αίθουσα αναμονής της αντίστοιχης συνεδρίας 

(zoom waiting room) και θα περιμένετε μέχρι να σας αποδεχτεί ο οικοδεσπότης (host) της συνεδρίας. 

 

Παρακαλούμε πολύ συνδεθείτε με το Ονοματεπώνυμο σας στα ελληνικά (και όχι π.χ. άλλου μέλους 

της οικογένειας σας, ή μοντέλου κινητού ή user κτλ) για την διευκόλυνση της ταυτοποίησης των 

συμμετεχόντων. Για ευνόητους λόγους ασφαλείας  

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΖΟΟΜ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Παρακαλούμε πολύ επίσης για την έγκαιρη είσοδο, στην αρχή της συνεδρίας (εντός των πρώτων 5-

10’) που σας ενδιαφέρει. 

 

Αφού εγκριθεί η είσοδός σας θα εισέλθετε στη συνάντηση σε κατάσταση σίγασης 

(mute) και κλειστής κάμερας. Παρακαλούμε πολύ για την διατήρηση του μικροφώνου και της 

κάμερα σας κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή 

ανεπιθύμητων θορύβων του περιβάλλοντος. 

 

Παρακαλούμε πολύ επίσης για την πιστή τήρηση των παραπάνω οδηγιών για την καλύτερη 

διεξαγωγή της συνάντησης. 



 

Β. Υποβολή ερωτήσεων σε ομιλητές   

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας οι σύνεδροι που θα παρακολουθούν διαδικτυακά θα μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήσεις προς τους εισηγητές σηκώνοντας το γνωστό «χεράκι» και όταν τους δοθεί ο 

λόγος από τον Συντονιστή ανοίγουν το μικρόφωνο και θέτουν την ερώτηση   

 

Γ. Ανάρτηση e-poster 

Τα e-poster θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://13synedrio.pev.gr/), 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://13synedrio.pev.gr/) με τα στοιχεία σύνδεσης που φτιάξατε κατά την εγγραφή σας 

στο συνέδριο. Την τελευταία μέρα του συνεδρίου (Κυριακή 11-12-2022), από το πρωί,  στο ίδιο μενού, 

όπως παραπάνω, θα ενεργοποιηθεί σχετική επιλογή για να κατεβάσετε (download) την Βεβαίωση 

σας. 

Η διαδικασία απαιτεί δύο «βήματα»:  

• πατήστε αρχικά το μεγάλο κόκκινο κουμπί «ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

• και έπειτα την επιλογή “Download”. 

Μπορείτε, έπειτα, να κατεβάσετε τη βεβαίωση στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF. 

 

ΣΤ. Επικοινωνία με την ΟΕ και τεχνική υποστήριξη 

Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να απευθυνθείτε για υποστήριξη στα 

παρακάτω τηλέφωνα: 

➢ 6948889899 Καρτσιώτης Θεόδωρος 

➢ 6944296830 Πολύζος Αθανάσιος 

https://13synedrio.pev.gr/
https://13synedrio.pev.gr/


 


