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To Σύστημα τηλεδιάσκεψης Saba meeting παρέχει σε καθηγητές και φοιτητές 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης  συσκέψεων και σεμιναρίων ανεξάρτητα 
από τον τόπο φυσικής παρουσίας των  συμμετεχόντων, μέσω της 
διοργάνωσης και παρακολούθησης «ηλεκτρονικών εκδηλώσεων» (events). 
Το Saba meeting έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 

Αμφίδρομος ήχος και ταυτόχρονη βιντεοδιάσκεψη πολλών συμμετεχόντων 

 

Διεξαγωγή online ερευνών σφυγμομέτρησης και αξιολογήσεων 

 

Παρουσίαση εμπλουτισμένου υλικού (εικόνες, ήχος, video, παρουσιάσεις 
τύπου PowerPoint 

 

Παρουσίαση διαδραστικού υλικού (αλληλεπιδραστικά σχέδια flash, 
ιστοσελίδες) 

 

Ολοκλήρωση με συστήματα διαχείρισης μαθησιακών διαδικασιών (LAMS, 
Moodle, κτλ) 

 

Εργαλεία τηλεσυνεργασίας (διαμοίραση εκτελούμενων εφαρμογών, 
διαδραστικός  πίνακας, γραπτή συνομιλία) 
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Στις τηλεδιασκέψεις μπορείτε να συμμετάσχετε με 

δυο τρόπους: 

 

1. Λαμβάνοντας πρόσκληση μέσω e-mail για 

τηλεδιασκέψεις διοργανωμένες από καθηγητές 



2. Να παρακολουθήστε τις τηλεδιασκέψεις διαθέσιμες προς 

το κοινό (Δημόσιες), κάνοντας σύνδεση με την υπηρεσία 

και επιλέγοντας τη λειτουργία Δημόσιες Εκδηλώσεις 

(Public Events) 



*Παρακολούθηση 

τηλεδιάσκεψης μετά από 

πρόσκληση 



Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο 
συντονισμού της αίθουσας (πχ. καθηγητή) θα 

λάβετε ενημερωτικό e-mail για τη σύνδεσή σας σε 
μια εικονική αίθουσα.  

Το mail θα περιέχει: 
Όνομα εκδήλωσης 
(Εvent name) - Το 
όνομα της αίθουσας  

Κωδικός 
εκδήλωσης (Εvent 

password) - Ο 
κωδικός πρόσβασης 

στην αίθουσα  

URL Συμμετοχής 
Προσκεκλημένων 

(Guest Attend URL) 
–  

Διεύθυνση μέσω της 
οποίας γίνεται η 
πρόσκληση και η 

σύνδεσή σας  
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Για να παρακολουθήσετε 

μια τηλεδιάσκεψη, 

ύστερα από πρόσκληση 

την οποία λάβατε μέσω 

email από τον Καθηγητή – 

Σύμβουλό σας, επιλέξτε 

στο email τον 

υπερσύνδεσμο «URL 

Συμμετοχής 

Προσκεκλημένου (Guest 

Attend URL)». 





Στον browser σας θα εμφανιστεί η 

σελίδα πρόσβασης στην αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης. Συμπληρώστε το 

πεδίο «Διεύθυνση Email» (1), 

«Κωδικός πρόσβασης στην 

εκδήλωση» (2), και επιλέξτε 

«Εκκίνηση στην επιφάνεια 

εργασίας» ή «Συμμετοχή στο 

πρόγραμμα περιήγησης» (3). 



*



*Ακολουθήστε τα βήματα για σύνδεση στην αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης, ένα προς ένα 

 





*Έλεγχος κάμερας - δείχνει και ρυθμίζει εάν ο συγκεκριμένος συμμετέχων 

έχει τη δυνατότητα βίντεο. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάμερας 

*Κουμπιά αλληλεπίδρασης - χρησιμοποιούνται για επικοινωνία δίχως λόγια 

και για να σημάνετε την αποχώρηση από την αίθουσα 

*Γραπτή συνομιλία - μπορείτε να στείλετε μήνυμα στους παρουσιαστές ή σε 

όλους τους παρευρισκόμενους 

*Αποσύνδεση συνομιλίας από το κυρίως παράθυρο - υπάρχει και σε άλλες 

λειτουργίες, πέρα από τη συνομιλία. Αποσυνδέει το panel από το κυρίως 

παράθυρο 

*Μενού συνομιλίας - εμφανίζει τη χρονική ένδειξη και αποθηκεύει τη 

συνομιλία 

*Ρύθμιση μεγέθους παρουσίασης-βίντεο - μετακινήστε τη μπάρα δεξιά-

αριστερά για να αλλάξετε το μέγεθος μεταξύ της παρουσίασης και του 

κυρίου βίντεο 

*Αποσύνδεση βίντεο από το κυρίως παράθυρο - αποσυνδέει το panel από 

το κυρίως παράθυρο. Στα βίντεο υπάρχει επιλογή για οριζόντια ή κάθετη 

εμφάνιση  

*Ρυθμίσεις λειτουργιών εκδήλωσης - ρυθμίζει λειτουργίες όπως ειδοποιήσεις 

κατά τη συνομιλία 

 



Επιλέγουμε τις 

ρυθμίσεις για τον 

ήχο 
Έλεγχος μικροφώνου - 

δείχνει και ρυθμίζει εάν ο 

συγκεκριμένος συμμετέχων 

έχει τη δυνατότητα ομιλίας. 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίη

ση μικροφώνου (γίνεται και 

με το Ctrl στο πληκτρολόγιο) 

Δοκιμή και ρύθμιση ήχου 



Ρυθμίστε και 

ελέγξετε τον ήχο 

και το Video με τα 

πράσινα βελάκια 

Πατήστε το κουμπί 

για 

 να μιλήσετε 



Ζητάμε τον 

λόγο Συμφωνούμε, 

διαφωνούμε, 

χειροκροτούμε κλπ 



 



*



Aποτελεί εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης δίχως τη 

χρήση (Guest Attend URL) για εκδηλώσεις που 

έχουν οριστεί ως Δημόσιες 

Επιλέξτε «Σύνδεση με την υπηρεσία» στο μενού 

 

Επιλέξτε «Δημόσιες Εκδηλώσεις (Public Events)» 

από το μενού αριστερά 

Εκτελέστε αναζήτηση της εκδήλωσης και επιλέξτε 

«Συμμετοχή (Attend)»  

Ακολουθήστε τον εμφανιζόμενο οδηγό σύνδεσης: 

 

http://centra.eap.gr/main


 

 

Συμπληρώστε το email σας στο πεδίο 

«Διεύθυνση Email (Email Address)» 

Συμπληρώστε τον κωδικό εκδήλωσης, εφόσον 

υπάρχει, στο πεδίο «Κωδικός πρόσβασης στην 

εκδήλωση (Event Password)» 

Επιλέξτε «Εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας 

(Launch on Desktop)» 

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σας για τη 

συμπλήρωση των πεδίων «Όνομα (First 

Name)», «Επίθετο (Last Name)», 

«Εμφανιζόμενο Όνομα (Display Name)» 

Επιλέγξτε «Εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας 

(Launch on Desktop)» 



*Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε 

με την υπηρεσία τηλεδιασκέψεων του  ΕΑΠ, 

τηλ. 2610……….. κ. …………………………. 

 


