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ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-LAPTOP 
Η διαδικασία σύνδεσης στο zoom είναι πολύ απλή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τον Zoom Client στον υπολογιστή μας για να μπορέσουμε 
να συνδεθούμε. 

Αν πατήσετε το link της συνάντησης και δεν έχετε τον Zoom Client, θα σας ζητηθεί να τον 
κατεβάσετε εκείνη την ώρα. 

Αν θέλετε μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση: https://zoom.us/download 

Και από την επιλογή Zoom Client for Meetings να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας στο 
κουμπί Download. 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε που θα αποθηκεύσετε το αρχείο εγκατάστασης. Στο παρακάτω 
παράδειγμα έχουμε επιλέξει την Επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. 

 

Μόλις κατέβει το αρχείο στον υπολογιστή μας, πρέπει να το βρούμε και να το 
εγκαταστήσουμε κάνοντας διπλό κλικ επάνω του. Στη συνέχεια ακολουθούμε τα βήματα 
του οδηγού για να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε 
εγκαταστήσει χειροκίνητα τον Zoom Client στον υπολογιστή μας για να μπορούμε να 
συμμετέχουμε σε συναντήσεις μέσω Zoom. 

Για να συνδεθούμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε τα εξής: 

1) Κάνουμε ένα κλικ στο link της συνάντησης που μας έχουν δώσει και αυτόματα 
συνδεόμαστε στη συνάντηση χωρίς να κάνουμε τίποτα. 

2) Αν δεν έχουμε το link, αλλά έχουμε το Meeting ID και τον κωδικό (password), 
ανοίγουμε τον Zoom Client από τον υπολογιστή μας, από το εικονίδιο που θα 
δημιουργηθεί στην Επιφάνεια εργασίας μας, είτε από το μενού Έναρξη. 

https://zoom.us/download
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Θα ανοίξει ο Zoom Client. 

 

Πατάμε στο κουμπί Join a Meeting για να συνδεθούμε. 

 

Πληκτρολογούμε το Meeting ID που μας έχει δοθεί και το όνομα με το οποίο θα 
φαινόμαστε μέσα στη συνάντηση.  

Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα και σε άλλες συναντήσεις, μπορούμε να 
επιλέξουμε την επιλογή Remember my name for future meetings. 

Αν επιλέξουμε το Do not connect to audio, θα μπούμε μέσα στη συνάντηση με 
απενεργοποιημένο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε θέλουμε 
εμείς κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 

Η επιλογή Turn off my video, θα μας βάλει μέσα στη συνάντηση με απενεργοποιημένη την 
κάμερα. Η κάμερα μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε θέλουμε εμείς κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης. 
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Πατώντας στο κουμπί Join θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο, όπου θα πρέπει να 
δώσουμε και τον κωδικό (password) της συνάντησης που μας έχει δοθεί και πατάμε στο 
κουμπί Join Meeting. 

 

Στη συνέχεια πατάμε στο κουμπί Join with Computer Audio για να ενεργοποιηθούν τα 
ηχεία και το μικρόφωνό μας. 

 

Αυτό ήταν! Συνδεθήκαμε στη συνάντηση. 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

 

 

Αν θέλετε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε σε ένα δοκιμαστικό δωμάτιο και να σιγουρευτείτε 
ότι δεν θα έχετε πρόβλημα σύνδεσης την ημέρα της συνάντησης, πατήστε στο παρακάτω 
link: 

https://zoom.us/test 

https://zoom.us/test
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ/TABLET  
Για να συνδεθούμε στο zoom μέσα από κινητό τηλέφωνο ή table που χρησιμοποιούν 
android, θα πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή του zoom από το Google Play. 
Ανοίγουμε το Google Play και στην αναζήτηση πληκτρολογούμε Zoom Cloud Meetings. 

Αν έχουμε κινητό ή tablet που χρησιμοποιεί iOS, θα μπούμε στο App Store και θα 
αναζητήσουμε την εφαρμογή Zoom Cloud Meetings. 

 

Αφού βρούμε την εφαρμογή του Zoom, πατάμε στο κουμπί Εγκατάσταση. 

Για να συνδεθούμε σε μία συνάντηση: 

1) Αν έχουμε το link, πατάμε στο link και ανοίγει αυτόματα η εφαρμογή του Zoom για 
να μας βάλει μέσα στη συνάντηση. Πληκτρολογούμε το όνομα με το οποίο θέλουμε 
να φαινόμαστε και πατάμε ΟΚ. 

Στη συνέχεια μπαίνουμε μέσα στη συνάντηση. Πατάμε στο 
κουμπί κάτω αριστερά γωνία Join Audio και στη συνέχεια 
πατάμε επάνω στο λευκό πλαίσιο που θα εμφανιστεί 
ακριβώς από πάνω Call via Device Audio και θα 
ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Αν δεν έχουμε το link, αλλά έχουμε το Meeting ID και τον κωδικό (password) της 
συνάντησης, ανοίγουμε την εφαρμογή του zoom από το κινητό ή το tablet και 
πατάμε στο κουμπί Join a Meeting. 
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1. Στην επόμενη οθόνη 
πληκτρολογούμε το 
Meeting ID και το όνομα 
με το οποίο θέλουμε να 
φαινόμαστε μέσα στη 
συνάντηση και πατάμε στο 
κουμπί Join Meeting. 

2. Στην επόμενη οθόνη 
πληκτρολογούμε τον 
κωδικό (password) της 
συνάντησης και πατάμε 
στο OK. 

3. Στην επόμενη οθόνη αν 
θέλουμε διαβάζουμε τους 
όρους χρήσης και την πολιτική 
απορρήτου. Για να 
συνεχίσουμε πρέπει να 
πατήσουμε στο I Agree 
(Συμφωνώ). 

 
  

4. Στη συνέχεια πρέπει να 
δώσουμε πρόσβαση στην 
εφαρμογή πατώντας στο 

Got it (Το κατάλαβα) 

5. Στην επόμενη οθόνη 
επιλέγουμε Να επιτραπεί 

6. Τελικά μπαίνουμε στη 
συνάντηση. Πάταμε στο 

κουμπί κάτω αριστερά για να 
ενεργοποιήσουμε το 

μικρόφωνο. 

   
 

  

Εδώ πληκτρολογούμε 
το Meeting ID 

Εδώ πληκτρολογούμε 
το όνομά μας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σας προτείνουμε να προετοιμάσετε και να δοκιμάσετε τη συσκευή σας μερικές μέρες πριν 
από τη συνάντηση έτσι ώστε αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορέσετε να 
το αντιμετωπίσετε έγκαιρα. 
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