
  

 
 
 

 

 

 

Οδηγίες για την παρακολούθηση τηλεδιάσκεψης 
μέσω Zoom 

 

Α) Ακολουθώντας το link 

Βήμα 1ο 
 

  Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί. 

Βήμα 2ο 
Στην συγκεκριμένη οθόνη επιλέγετε “download & run Zoom” στην κάτω δεξιά γωνία του 

παραθύρου. 

 

Επιλογή “download & run Zoom” 



  

Έχοντας επιλέξει “download & run Zoom” στο αριστερό μέρος της ίδιας οθόνης πλέον θα 

έχει “κατέβει” το αρχείο εγκατάστασης (Ζοom_xxxx.exe) του Zoom στον υπολογιστή σας. 
 
 

Κατέβασμα του αρχείου εγκατάστασης Zoom 
 
 

Κάνετε κλικ στο αρχείο και η διαδικασία εγκατάστασης ξεκινά. 

 

Διαδιακασία εγκατάστασης Zoom 
 

Περιμένουμε έως ότου η εγκατάσταση ολοκληρωθεί και στην νέα εμφανιζόμενη οθόνη 

εισάγουμε το όνομα μας και πατάμε “Join Meeting”. 



  

 
 Εισαγωγή ονόματος συμμετέχοντα 

 

Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε εάν θα κάνετε “Join with video” ή “Join without 

video” (σύνδεση χωρίς ή σύνδεση με βίντεο). 

 

Επιλογη “Join with Video” 
 

Τέλος επιλέξτε “Join with Computer Audio” ώστε να μπορείτε να ακούγεστε. Η 

τηλεδιάσκεψη ξεκινά. 
 
 

 Επιλογή “Join with Computer Audio” 

 

 
  



  

Β) Εισάγοντας το meeting ID 

 

1. Κατεβάζετε την εφαρμογή Zoom Cloud Meetings. 
Ενδεικτικοί σύνδεσμοι για download: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
 (Android) 
https://apps.apple.com/us/app/id546505307 (iPhone) 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe (Windows PC) 
Αν οι παραπάνω επιλογές δεν σας καλύπτουν, δείτε 
εδώ: https://zoom.us/download#client_4meeting 

2. Ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε το κουμπί Join a meeting. 
3. Στο πεδίο Meeting ID συμπληρώνετε τον 10-ψήφιο αριθμό που έχετε 

λάβει μέσω email. 
4. Στο δεύτερο πεδίο συμπληρώνετε το όνομά σας ώστε να μπορούμε να 

σας αναγνωρίζουμε. 
5. Πατάτε Join Meeting. 
6. Αν τυχόν ο οικοδεσπότης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το meeting, θα 

δείτε το μήνυμα "Waiting for the host to start this meeting" και θα 
συνδεθείτε αυτόματα μόλις συνδεθεί κι ο οικοδεσπότης. 

  
Οδηγίες ρύθμισης ήχου/εικόνας για σύνδεση μέσω σταθερού υπολογιστή / laptop 

Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην εφαρμογή και προσπαθείτε να 
μπείτε σε τηλεδιάσκεψη, θα βγει ένα παράθυρο με τίτλο Join Audio. Αφού 
κάνετε check κάτω κάτω την επιλογή Automatically join audio by computer 
when joining a meeting, πατήστε πάνω στο πλήκτρο Join with Computer 
Audio. Αν έχετε συνδεδεμένα κάμερα και μικρόφωνο, όλα θα πρέπει να 
λειτουργήσουν κανονικά. Αν τυχόν δε βλέπετε τον εαυτό σας, κάνετε unmute 
την κάμερα πατώντας το κουμπί Start Video στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 Οδηγίες ρύθμισης ήχου/εικόνας για σύνδεση μέσω κινητού 

Η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται να κάνετε ώστε να λειτουργήσει το 
μικρόφωνο του κινητού σας αμέσως, είναι να μπείτε στην 
καρτέλα Settings (πατώντας κάτω δεξιά το αντίστοιχο κουμπί με εικονίδιο 
ένα γραναζάκι), Meeting και στην πρώτη επιλογή Auto-Connect to Audio να 
επιλέξετε Call Over Internet. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/download#client_4meeting
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