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Οδηγίες Διενέργειας 

Συνεντεύξεων ΠΜΣ  

και  

Σύνδεσης στην πλατφόρμα 

τηλεδιασκέψεων ZOOM 
Οι συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξαχθούν μέσω της 

πλατφόρμας τηλεδιάσκεψεων Zoom του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα πρέπει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής να 

διαθέτει: 

Α. Ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop/σταθερό) ή κινητή συσκευή (tablet/smartphone) με 

λειτουργική κάμερα και λειτουργικό μικρόφωνο 

Β. Σύνδεση στο διαδίκτυο κατά προτίμηση ενσύρματα (μέσω καλωδίου δικτύου) και 

όχι ασύρματα για λόγους σταθερότητας της σύνδεσης 

Γ. Άμεσα διαθέσιμο αποδεικτικό ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο το οποίο 

δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης) για την ταυτοποίηση από την επιτροπή 

αξιολόγησης των υποψηφίων 

Δ. Κατά ισχυρή σύσταση εγκατεστημένη την εφαρμογή Zoom στη συσκευή σας 

 

 

Περιγραφή 

Διαδικασίας 

Συνεντεύξεων 

 

1. Ο υποψήφιος ανάλογα με το email που έχει λάβει 

συνδέεται στην πλατφόρμα Zoom ακολουθώντας τις 

ενέργειες του ενημερωτικού email έχει λάβει 

2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κατά τη σύνδεση 

εισάγει το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς 

χαρακτήρες 

3. Κατά τη σύνδεση βρίσκεται στο δωμάτιο 

αναμονής (waiting room) της τηλεδιάσκεψης και η 

επιτροπή θα τον/την εισάγει την ώρα που θα 

διενεργηθεί η συνέντευξη 
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4. Κατά την εισαγωγή στο δωμάτιο του Zoom όπου 

διεξάγονται οι συνεντεύξεις θα ζητηθεί από την 

επιτροπή η επίδειξη του εγγράφου ταυτότητας του 

υποψηφίου 

5. Μετά τη λήξη της συνέντευξης ο υποψήφιος 

αποσυνδέεται από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης στην πλατφόρμα Zoom 

Σε κάθε περίπτωση για λόγους συμβατότητας προτείνεται να χρησιμοποιείτε κατά 

σειρά προτίμησης τους φυλλομετρητές Chrome ή Firefox 

 

 Εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom  

1. Μεταφόρτωση της εφαρμογής από τον ιστότοπο του ZOOM 

 

https://zoom.us/download 

 

Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο κάθε υποψήφιος θα 

πρέπει να μεταφορτωθούν και να εγκατασταθούν κατά περίπτωση 

Zoom Client for Meetings (για σύνδεση από Η/Υ) 

Zoom Mobile Apps (για σύνδεση μέσω κινητών συσκευών) 

Ή οποιαδήποτε άλλη από τις επιλογές, ανάλογα με την πρόθεση χρήσης 

2. Κατόπιν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από την εφαρμογή 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρόσκληση για τη συμμετοχή στη συνέντευξη που θα σταλεί και 

ακολουθώντας το σύνδεσμο για τη σύνδεση θα υπάρχει σε κάθε περίπτωση 

προτροπή από το Zoom για την εγκατάσταση της εφαρμογής. Η εγκατάσταση μπορεί 

να διεξαχθεί και εκείνη τη χρονική στιγμή αλλά σε αυτή την περίπτωση 

συμβουλεύεται να επιχειρηθεί η σύνδεση κατά 30’ νωρίτερα από την προβλεπόμενη 

ώρα διενέργειας της συνέντευξης. 

 

 

 

https://zoom.us/download
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Οδηγίες σύνδεσης και συμμετοχής στη συνέντευξη 

Παρακάτω παρατίθενται βηματικά οι οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα και τη 

συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη 

 

1. Κάνετε κλικ στο σύνδεσμο σύνδεσης που έχει σταλεί από τη γραμματεία για τη 

συμμετοχή στη συνέντευξη 

2. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου κάνετε κλικ στο Άνοιγμα Zoom 

 

Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή κάνετε κλικ στο download and run Zoom 

και μετά συνεχίστε εκ νέου με τις διαδικασίες 
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3. Στο επόμενο παράθυρο εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας στο αντίστοιχο πεδίο και 

κάνετε κλικ στο Join Meeting 

 

4. Στο αναδυόμενο παράθυρο βρίσκεστε στην αίθουσα αναμονής και περιμένετε από 

την επιτροπή αξιολόγησης όταν έρθει η ώρα της συνέντευξης να σας εισάγει στο 

δωμάτιο συνεντεύξεων. Στο σημείο αυτό μπορείτε να διενεργήσετε τον έλεγχο του 

ήχου και της εικόνα κάνοντας κλικ στο Test Computer Audio 
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5. Πραγματοποιείτε τον έλεγχο ήχου και ροής κάμερας όπως στα παρακάτω 

αποσπάσματα, οπου θα πρέπει να διεξαχθούν με επιτυχία 
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Σε περίπτωση που δεν ακούσετε τον ήχο στα ακουστικά σας τόσο από το Zoom όσο και 

από το μικρόφωνο και δεν δείτε την εικόνα από την κάμερά σας το πιθανότερο είναι ότι 

έχουν επιλεγεί λάθος συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση από τα αναδυόμενα μενού δίπλα 

από τα Test Speaker, Test Mic και Camera αντίστοιχα, δοκιμάστε να επιλέξετε κάποια από 

τις άλλες τυχόν συσκευές ήχου και εικόνας που έχουν εντοπιστεί.  

Εάν δεν αναγνωρίζονται οι συσκευές ήχου και η κάμερά σας τότε δοκιμάστε να 

χρησιμοποιήσετε άλλο browser. 

6. Συνδεόμενοι στο περιβάλλον του Zoom για τη διενέργεια της συνέντευξης θα δείτε 

στην κεντρική οθόνη τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων και θα πρέπει να ανοίξετε 

την κάμερα (Start Video) και το μικρόφωνό σας (Unmute) ώστε να διεξαχθεί η 

συνέντευξη, όπως παρακάτω, ενώ με το τέλος της συνέντευξης και μετά από τη 

σχετική ενημέρωση από την επιτροπή θα πρέπει να αποσυνδεθείτε κάνοντας κλικ 

στο Leave 
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