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Οδηγιίες για εξ αποσταί σεως συμμετοχηί  στη 
συνείντευξη 

Γενικά 
Για τη συμμετοχή σας στη συνέντευξη, θα πρέπει να διαθέτετε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
κάμερα, μικρόφωνο και ακουστικά. Για την καλύτερη ποιότητα της σύνδεσής σας και για να αποφύ-
γετε διακοπές κατά τη διαδικασία, θα πρέπει να φροντίσετε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο 
δίκτυο (στο modem/router) με καλώδιο, και όχι ασύρματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε 
μέσω κινητού ή tablet, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σήμα που θα έχετε 
θα είναι αρκετά ισχυρό, ώστε η επικοινωνία σας να είναι απρόσκοπτη. 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης που έχετε λάβει ή θα λάβετε στο email σας, θα ανοίξει 
μία σελίδα στον browser που χρησιμοποιείτε και θα εμφανιστούν τα ακόλουθα: 

 

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Zoom, επιλέγετε «Άνοιγμα Zoom Meetings». Διαβάστε παρακάτω τις ο-
δηγίες της Επιλογής 2. Διαφορετικά, επιλέγετε «Ακύρωση» και είτε θα ακολουθήσετε τον σύνδεσμο 
«download and run Zoom» (οπότε και πάλι θα πρέπει διαβάσετε τις οδηγίες της Επιλογής 2), είτε θα 
επιλέξετε «join from your browser», οπότε θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες της Επιλογής 1. Γενικά, 
πάντως, συστήνεται να εγκαταστήσετε το Zoom. 
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Επιλογή 1: Σύνδεση με τον web browser (Chrome, Firefox, κ.λπ.) 
Αν επιλέξετε «join from your browser», θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου θα πρέπει να γράψετε το 
όνομά σας, ώστε οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να γνωρίζουν με ποιον/αν συνομιλούν, και να δηλώ-
σετε ότι δεν είστε ρομπότ. Στη συνέχεια, επιλέγετε «Join», και κατόπιν θα πρέπει να δηλώσετε τη 
συμφωνία σας με τους όρους χρήσης του Zoom και τις ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων: 

 

 

Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι θα πρέπει να περιμένετε να σας επιτρέψει την είσοδο 
ο διαχειριστής της τηλεδιάσκεψης, καθώς ενδέχεται η προηγούμενη συνέντευξη να μην έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμη. Όταν θα σας επιτραπεί η είσοδος, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ο διαχειριστής και θα 
πρέπει να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και την κάμερά σας, χρησιμοποιώντας τα δύο εικονίδια 
στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου (για το μικρόφωνο, θα επιλέξετε «Join Audio» και στη συνέχεια 
«Join Audio by Computer»): 

 

Είναι πιθανό ότι θα σας ζητηθεί να παραχωρήσετε άδεια στον browser για να μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας. Θα πρέπει και 
στις δύο περιπτώσεις να επιτρέψετε τη χρήση: 

 

Αφού επιτρέψετε τη χρήση της κάμερας και του μικροφώνου, θα μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε 
με τον διαχειριστή της τηλεδιάσκεψης, ο οποίος και θα σας κατευθύνει στο «δωμάτιο» της συνέντευ-
ξης, ανάλογα με την ειδίκευση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Όταν στην οθόνη σας εμφανιστεί 
η πρόσκληση να εισέλθετε στο «δωμάτιο» της συνέντευξης, θα πρέπει επιλέξετε «Join»: 

 

Κατά τη διάρκεια της εισόδου σας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα κλείσει αυτόματα μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, και είναι πιθανό να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο ή 
και την κάμερά σας, αφού εισέλθετε στο «δωμάτιο»: 
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Με το τέλος της συνέντευξης, μπορείτε να επιλέξετε να αποχωρήσετε από το «δωμάτιο» ή απευθείας 
από την τηλεδιάσκεψη, από το μενού «Leave room», στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου: 

 
 

Επιλογή 2: Σύνδεση με εγκατεστημένο το Zoom 
Εφόσον έχετε εγκαταστήσει το Zoom, επιλέγοντας τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης θα ενεργοποιη-
θεί και θα εμφανίσει τον παρακάτω διάλογο, όπου θα πρέπει να επιλέξετε να συνδεθείτε με χρήση 
της κάμερας («Join with Video»), ώστε να μπορούν να σας βλέπουν οι συνομιλητές σας: 

 

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι θα πρέπει να περιμένετε να σας επιτρέψει την είσοδο ο 
διαχειριστής της τηλεδιάσκεψης, καθώς ενδέχεται η προηγούμενη συνέντευξη να μην έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμη. Όταν θα σας επιτραπεί η είσοδος, θα πρέπει να επιλέξετε να συνδεθείτε με το μικρό-
φωνο του υπολογιστή («Join with Computer Audio»). Πριν την επιλογή αυτή, μπορείτε να δοκιμάστε 
αν δουλεύουν σωστά τα ηχεία και το μικρόφωνό σας, επιλέγοντας «Test Speaker and Microphone»: 

 

Αν χρειαστεί, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνό 
σας, με το εικονίδιο στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου:  
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Αφού συνδεθείτε, ο διαχειριστής θα σας κατευθύνει στο «δωμάτιο» της συνέντευξης, ανάλογα με την 
ειδίκευση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Όταν στην οθόνη σας εμφανιστεί η πρόσκληση να 
εισέλθετε στο «δωμάτιο» της συνέντευξης, θα πρέπει επιλέξετε «Join»: 

 

Θα εμφανιστεί μήνυμα κατά τη διάρκεια της εισόδου σας, το οποίο θα κλείσει αυτόματα, όταν ολο-
κληρωθεί η διαδικασία: 

 

Είναι πιθανό να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο ή και την κάμερά σας, αφού εισέλ-
θετε στο «δωμάτιο». 

Με το τέλος της συνέντευξης, μπορείτε να επιλέξετε να αποχωρήσετε από το «δωμάτιο» ή απευθείας 
από την τηλεδιάσκεψη, από το μενού «Leave room», στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου: 
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