
Οδεγίεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηειεδηάζθεςε 
αναρηημένφν ανακοινώζεφν (posters)                        
ηνπ ζπλεδξίνπ κέζσ Cisco Webex Events 



Πεξηερόκελα  

• Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθεςε αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ, ζει. 3-6 

• Σπκκεηνρή ζηελ ηειεδηάζθεςε αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ, ζει. 7-8 
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• Γηα ηελ είζνδό ζαο ζηελ ηειεδηάζθεςε αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα 

πξέπεη αξρηθά λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ζύλδεζκν ηεο ζπλεδξίαο πνπ ζαο ελδηαθέξεη από ην 

πξόγξακκα ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

ζπλεδξίνπ  http://sefaacongress.phed.uoa.gr/synedrio/programma-anarthmenwn-anakoinosewn.html 
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Σύνδεζη ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 1/4) 

Ελεξγνπνίεζε 

ζπλδέζκνπ 

επηινγήο 
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• Σηε ζπλέρεηα, αλ ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε ε 

εθαξκνγή webex ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζα 

κεηαθεξζείηε άκεζα ζηελ νζόλε ηεο ζειίδαο 6.  

• Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα εκθαληζηεί ε 

νζόλε Starting your event θαη κπνξείηε λα 

ζπλδεζείηε κε δύν ηξόπνπο: α) επηιέγνληαο 

download it now,  νπόηε θαη ζα ελεξγνπνηεζεί 

ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο 

webex ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (πξνηείλεηαη) θαη 

β) Join from your browser, νπόηε θαη ζα 

ζπλδεζείηε απεπζείαο κέζσ ηνπ browser.  
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Σύνδεζη ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 2/4) 

α 

β 



• Σε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί, ζα 

πξέπεη λα εηζαγάγεηε:  

(α) ην νλνκαηεπώλπκό ζαο θαη  

(β) ην email ζαο. 

•  Σηε ζπλέρεηα, επηιέγεηε (γ) Next.  
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Σύνδεζη ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 3/4) 

α 

β 

γ 

 

Αθλητική προπόνηςη και επίδοςη/απόδοςη -1 (Α001-Α015) 

13:00 PM – 14:00 PM 

 



• Σηελ επόκελε νζόλε, γηα λα ζπλδεζείηε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ελεξγνπνηείηε  Join 

event.  
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Αθλητική προπόνηςη και επίδοςη/απόδοςη -1 (Α001-Α015) 

13:00 PM – 14:00 PM 

Σύνδεζη ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 4/4) 
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Αθλητική προπόνηςη και επίδοςη/απόδοςη -1 (Α001-Α015) 

Ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Participants. Οη 

Οκηιήηξηεο/έο θαη ην Πξνεδξείν ηεο 

ζπλεδξίαο εκθαλίδνληαη σο Panelists, ελώ νη 

ππόινηπεο/νη ζπλέδξνη σο Attendees.  

Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 1/2) 
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Αθλητική προπόνηςη και επίδοςη/απόδοςη -1 (Α001-Α015) 

Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν (βήμα 2/2) 

Ελεξγνπνηήζηε ην Chat. Έηζη, ζα 

κπνξείηε λα ζηείιεηε ηελ εξώηεζή ζαο 

ζηηο/ζηνπο Panelists ή λα βιέπεηε ηα 

κελύκαηα ησλ Panelists ζην θνηλό ηεο 

ζπλεδξίαο  



Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν φς Προεδρείο (βήμα 1/2)  

9 

Όηαλ ζπλδεζείηε ζηελ ηειεδηάζθεςε, 

ελεκεξώζηε ηελ/ηνλ Host γηα ηελ 

παξνπζία ζαο, ελεξγνπνηώληαο ην 

Χεξάθη, ώζηε λα ζαο εληάμεη ζηνπο 

Panelists.  



Εθόζνλ έρεηε ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο Panelists, ζα 

έρεηε ηε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

κηθξνθώλνπ θαη ηεο θάκεξαο, θαζώο θαη 

δηακνηξαζκνύ ηεο νζόλεο ζαο ή ηνπ πνιπκεζηθνύ 

πιηθνύ ζαο  (Share).  
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Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν φς Προεδρείο (βήμα 2/2)  



Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν φς Ομιλήηρια/ηής (βήμα 1/2)  
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Όηαλ ζπλδεζείηε ζηελ ηειεδηάζθεςε, 

ελεκεξώζηε ηελ/ηνλ Host γηα ηελ 

παξνπζία ζαο, ελεξγνπνηώληαο ην 

Χεξάθη, ώζηε λα ζαο εληάμεη ζηνπο 

Panelists.  



Εθόζνλ έρεηε ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 

Panelists, όηαλ έξζεη ε ώξα ηεο νκηιίαο ζαο, 

ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

κηθξνθώλνπ θαη ηεο θάκεξάο ζαο. 
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Σσμμεηοτή ζηην ηηλεδιάζκευη αναρηημένφν ανακοινώζεφν φς Ομιλήηρια/ηής (βήμα 2/2)  


