
Οδηγίεσ για την παρακολοφθηςη τηλεςυνεδρίασ 
 
Γενικζσ οδηγίεσ 
Για να παρακολουκιςετε τθν τθλεςυνεδρία απαιτοφνται: 

 υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο internet ι tablet ι κινθτό τθλζφωνο 

 θχεία εάν πρόκειται για ςτακερό υπολογιςτι (ςτα laptop είναι ενςωματωμζνα) 
 
Η φπαρξθ κάμερασ και μικροφϊνου είναι προαιρετικι. Εάν ζχετε κάμερα ο κακθγθτισ κα μπορεί να ςασ 
βλζπει ενϊ αν ζχετε μικρόφωνο κα μπορεί και να ςασ ακοφει. τθν πλατφόρμα πάντωσ υπάρχει περιοχι 
γραπτϊν μθνυμάτων για να επικοινωνιςτε με τον κακθγθτι εάν δεν ζχετε οφτε κάμερα οφτε μικρόφωνο. 
 
Βήματα 
1. Μεταβείτε ςτθν διεφκυνςθ του κακθγθτι που κάνει το μάκθμα, με τθ χριςθ κάποιου φυλλομετρθτι ιςτοφ 

(π.χ. Chrome, Firefox, Edge). Η διεφκυνςθ του κακθγθτι βρίςκεται ςτο πρόγραμμα μακθμάτων. 

 
2. τθν παρακάτω οκόνθ επιλζξτε Join Meeting (εάν πριν από τον οκόνθ αυτι εμφανιςτεί παράκυρο με τθν 

επιλογι να εγκαταςτιςετε το πρόγραμμα webex, αγνοιςτε τθν και επιλζξτε Join with browser). 

 

 
 

3. τθν επόμενθ οκόνθ επιλζξτε πλθκτρολογιςτε το πραγματικό ονοματεπώνυμο ςασ (για να ςασ 

αναγνωρίηει ο κακθγθτισ) και πατιςτε Next  

 

 
 
 



4. τθν επόμενθ οκόνθ (και ςε οποιαδιποτε προτροπι για τθν ενεργοποίθςθ μικροφϊνου και κάμερασ) 
επιλζξτε Allow ι Give permission (ανάλογα με τον browser που χρθςιμοποιείτε). το ενθμερωτικό παράκυρο 
που εμφανίηεται επιλζξτε Skip 
 

 
 

5. τθν επόμενθ οκόνθ επιλζξτε Join Meeting 
 

 
 

6. Μόλισ εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ, περιμζνετε και μην κλείςετε τον browser μζχρι να ςασ αποδεχτεί ο 
κακθγθτισ ςτθν ςυνεδρία. 
 

 



7. Όταν γίνετε αποδεκτοί, κα ςυνδεκείτε ςτθν ςυνεδρία. Μθν ξεχνάτε να εγκρίνετε κάκε φορά τθν χριςθ 
κάμερα και μικροφϊνου. 
 

 
 

Στην περίπτωςη αδυναμίασ ςφνδεςησ ςτο internet   

τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο internet, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ δυνατότθτα Call In, 

δθλαδι τθν κλιςθ ςτακεροφ Ελλθνικοφ αρικμοφ από ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνο. Αυτό κα ςασ επιτρζψει να 

ςυμμετζχετε ςτο μάκθμα και να παρακολουκιςετε το θχθτικό κομμάτι. Παρακαλοφμε ακολουκιςτε τα 

παρακάτω βιματα ΜΟΝΟ εφόςον δεν ζχετε ςφνδεςθ ςτο internet. 

1. Ενθμερϊςτε τον κακθγθτι ςασ ότι κα παρακολουκιςετε τθλεφωνικά το μάκθμα για να ςασ δϊςει τον 

κωδικό τθσ αίκουςασ και να τθν ξεκλειδϊςει. Ο κωδικόσ τθσ αίκουςασ δεν αλλάηει, μπορείτε να τον 

κρατιςετε και για επόμενα μακιματα. 

2. Από το τθλζφωνό ςασ καλζςτε 211 990 2394. Προςοχι: αυτόσ είναι ο μόνοσ αρικμόσ που πρζπει να 

καλείτε. Η εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα κλιςθσ διεκνϊν τθλεφωνικϊν αρικμϊν, όμωσ κάτι τζτοιο κα ζχει 

υψθλζσ χρεϊςεισ. Χρθςιμοποιείτε μόνο τον Ελλθνικό αρικμό. 

3. Όταν ακοφςετε το πρϊτο θχθτικό μινυμα, πλθκτρολογιςτε τον εννιαψιφιο κωδικό τθσ αίκουςασ και ςτο 

τζλοσ πατιςτε δίεςθ (#). 

4. το τζλοσ του δεφτερου μθνφματοσ πατιςτε απλά δίεςθ (#). 

5. Αν ο κακθγθτισ ζχει ξεκλειδϊςει τθν αίκουςα ςυνδζεςτε ς’ αυτι και μπορείτε να ακοφςετε τον κακθγθτι 

και τουσ ςυμμακθτζσ ςασ. 

6. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να ςυνδεκείτε, επικοινωνιςτε με τον κακθγθτι. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
Κατ’ εφαρμογι του Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 
2016/679 και του νόμου 4624/2019), ςασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων ςασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο όπωσ εκπροςωπείται από το Τπουργείο Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα (e-mail) αποτελοφν αντικείμενο 
επεξεργαςίασ από τθ ςχολικι μονάδα λόγω τθσ ιδιότθτά ςασ ωσ μακθτϊν ι/και γονζων ι κθδεμόνων και τθσ 
ςχζςθσ ςασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, είναι δε αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και υποχρεϊςεων 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ 
εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν περίοδο εφαρμογισ των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του 
κορωνοϊοφ Covid-19 και τθν απαγόρευςθ διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία. Επιπλζον, οι μακθτζσ κατά τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κοινοποιοφν ςε ςυνεργαηόμενουσ με το Τπουργείο 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και διαδικτυακοφ χϊρου, κατ’ επιλογιν 
τουσ, όνομα ι όνομα χριςτθ, αποκλειςτικά προκειμζνου να καταςτεί τεχνικά δυνατι θ ςφγχρονθ εξ 
αποςτάςεωσ διδαςκαλία, μζςω τθσ ςχετικισ πλατφόρμασ τθλεδιαςκζψεων, και αποκλειςτικά για όςο 
χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ ωσ άνω απαγόρευςθ, και εν ςυνεχεία κα διαγραφοφν από τουσ εν λόγω 



παρόχουσ. υςτινεται θ ςφνδεςθ των μακθτϊν μζςω λογιςμικοφ πλοιγθςθσ (browser) (και όχι μζςω 
εφαρμογισ). Ζχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωςθ για το κατά πόςον ι όχι προςωπικά δεδομζνα που ςασ 
αφοροφν υφίςτανται επεξεργαςία. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά ςασ δεδομζνα υφίςτανται επεξεργαςία, 
ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, λιψθσ αντιγράφου αυτϊν, διόρκωςθσ 
ανακριβειϊν, ςυμπλιρωςθσ ελλιπϊν προςωπικϊν δεδομζνων, διαγραφισ προςωπικϊν δεδομζνων, 
διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ τουσ, λιψθσ τουσ ςε δομθμζνθ, κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενθ και αναγνωρίςιμθ από 
μθχανιματα μορφι, διαβίβαςισ τουσ ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, χωρίσ αντίρρθςθ από το Ελλθνικό 
Δθμόςιο, διαβίβαςισ τουσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, εφόςον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 
αντίταξθσ ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία τουσ για ςκοποφσ εμπορικισ προϊκθςθσ. Για οποιαδιποτε 
απορία ζχετε ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι/και 
τα ςχετικά δικαιϊματά ςασ, παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ (e-mail επικοινωνίασ cst@minedu.gov.gr). 
 


