
Οδηγίες εγκατάστασης ZOOM 

Γηα λα ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα Zoom Cloud Meetings γηα ηα online 

καζήκαηα ηνπ ΑΣΥΝ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε desktop ή laptop, 

smartphone ή θαη tablet.  Παξαθάησ, αλαιύνπκε ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Zoom θαη πξόζζεζεο ηνπ ΑΣΥΝ ζηηο επαθέο ζαο κέζσ ηνπ site(1), ηεο 

εθαξκνγήο γηα ππνινγηζηή(2) θαη ηεο εθαξκνγήο γηα θηλεηά(3). 

 Από desktop ή laptop, ρξεζηκνπνηώληαο ην site : 1.
 Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα https://zoom.us/signup, ζπκπιεξώζηε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνύληαη από ηελ ζειίδα θαη παηήζηε ην Continue.  

 Σπκπιεξώζηε ην email ζαο θαη θάλεηε ην Sign Up. 

 Σηε ζπλέρεηα θαη κπαίλνληαο ζην My Account, επηιέγεηε θαηά ζεηξά: 

o Profile 

o User Management 

o Users 

 Σην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ε επηινγή  +Add Users.  

 Παηώληαο ηε, ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεηε δηάθνξεο 

επαθέο κέζσ ησλ e-mails ηνπο. Πξνζζέζηε ην θξνληηζηήξηό καο κε ην 

e-mail alfasyn@yahoo.gr  θαη παηήζηε ην Add ! 

 Από desktop ή laptop, θαηεβάδνληαο ηελ εθαξκνγή : 2.
 Παηήζηε ζηνλ παξαθάησ ππεξζύλδεζκν θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο! 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 Αθνύ εγθαηαζηήζεηε ηελ εθαξκνγή θαη εκθαληζηεί ζηελ αξρηθή νζόλε 

ηνπ ππνινγηζηή (ή ζηα πξνγξάκκαηα), ηελ αλνίγεηε θαη παηάηε Sign In. 

 Αλ δελ έρεηε ήδε θάλεη εγγξαθή (όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 1), παηάηε 

θάησ δεμηά ζηελ νζόλε όπνπ ζα εκθαληζηεί ην Sign Up Free θαη 

αθνινπζείηε ηα παξαπάλσ βήκαηα. Δηαθνξεηηθά, παηάηε Sign In θαη 

κπαίλεηε ζηελ εθαξκνγή κε ην e-mail θαη ηνπο θσδηθνύο ζαο. 

 Σηελ επάλσ κεξηά ηεο νζόλεο πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγεηε ην Contacts 

θαη ζηε λέα νζόλε παηάηε ην + θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Add a Contact πνπ 

εκθαλίδεηαη γηα λα πξνζζέζεηε ηηο επαθέο ζαο (όπσο πεξηγξάςακε ζην 

1). 

https://zoom.us/signup
mailto:alfasyn@yahoo.gr
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


 Από θηλεηό : 3.
 Μπαίλεηε από ην θηλεηό ζαο ζην Play Store (αλ έρεηε Android) ή ζην App 

Store (αλ έρεηε IOS) θαη θαηεβάδεηε ηελ εθαξκνγή ZOOM Cloud 

  Meetings.

 Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή ζαο δεηείηαη λα θάλεηε Sign Up , δηαδηθαζία 

ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ζηελ πξώηε επηινγή θαη είλαη αθξηβώο ίδηα. 

 Μόιηο θάλεηε ην Sign Up ζηελ εθαξκνγή, ηελ αλνίγεηε θαη πξνζζέηεηε 

επαθέο επηιέγνληαο ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ζαο ην 

Contacts θαη ζηε ζπλέρεηα πάλσ δεμηά ην + θαη ηέινο ην Add a Contact. 

 Πξνζζέζηε ην θξνληηζηήξην ζηηο επαθέο ζαο.  

 

 

 

 Γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα θαη νδεγίεο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Φξνληηζηεξίνπ καο από θνληά ή ζην ηειέθσλν .  2410-538438

 Σε όπνην ζύζηεκα από ηα παξαπάλσ επηιέμεηε, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεηε 

κηθξόθσλν, αθνπζηηθά (ή ερεία) θαη, αλ είλαη δπλαηό, web θάκεξα. 

 Μέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο, ζα ζαο δνζνύλ θαη ηα e-mails ησλ θαζεγεηώλ 

ζαο γηα λα ηνπο πξνζζέζεηε ζηηο επαθέο ζαο. 

 


