
Οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της Πλατφόρμας Τηλεδιασκέψεων του ΙΕΠ 

Η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων του ΙΕΠ λειτουργεί μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet, 

αρκεί να έχει εγκατεστημένο το Adobe Flash. Το περιβάλλον φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και δίνει 

τη δυνατότητα επικοινωνίας με chat, μικρόφωνο και κάμερα, την προβολή μιας παρουσίασης και τον 

διαμοιρασμό της οθόνης του ομιλητή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις 

 Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων θα χρειαστείτε το Mozilla 

Firefox(https://www.mozilla.org/el/firefox/new/) , αφού πρώτα του εγκαταστήσετε το Flash 

από εδώ http://get.adobe.com/flashplayer/. Προσοχή: Αποεπιλέξτε την εγκατάσταση και του 

McAfee Security Scan, πριν πατήσετε Install Now.  

 Πολύ σημαντικό είναι να έχετε ADSL σύνδεση στο Internet και να έχετε συνδέσει τον 

υπολογιστή με καλώδιο Ethernet, γιατί με το Wi-Fi ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές στον ήχο. 

 Επίσης, θα χρειαστείτε ένα μικρόφωνο, για να μπορείτε να μιλάτε, αλλιώς θα περιοριστείτε 

μόνο στο chat, καθώς και ακουστικά, για να ακούτε καλύτερα από ό,τι με τα ηχεία.  

 

 

 

Παρουσίαση 

Βίντεο 

Λίστα χρηστών 

Το μικρόφωνο δίπλα από το 

όνομα δείχνει ότι λειτουργούν τα 

ηχεία του χρήστη  

Ιδιωτικό Chat 
Ηχεία – Κάμερα – Mute 

Έξοδος 

Δημόσιο Chat 

https://www.mozilla.org/el/firefox/new/
http://get.adobe.com/flashplayer/


Σύνδεση 

Για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας και να δοκιμάσετε την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, 

ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 

1. Η διεύθυνση URL της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων είναι  http://www.iep.edu.gr/bbb.php   

 
2. Για να συνδεθείτε: 

Επιλέξτε το Δωμάτιο: Διαπολιτισμική 

Όνομα εμφάνισης: το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες 

Κωδικός: diapol123 

και κάντε κλικ στο «Είσοδος». 

 

3. Αν έχετε εγκατεστημένο το flash, θα πρέπει να φορτώσει η πλατφόρμα. (Σε περίπτωση που 

σας βγάλει μήνυμα για το αν επιτρέπεται στο flash για την σελίδα να επιλέξετε ότι 

συμφωνείτε) 

 

 

4. Στο κέντρο της οθόνης πρέπει να βλέπετε αυτό το παράθυρο 

 
 

Επιλέξτε «Μικρόφωνο» αν θέλετε να μπορείτε να μιλήσετε ή «Ακούστε Μόνο» σε περίπτωση 

που θέλετε μόνο να ακούτε. 

 

http://www.iep.edu.gr/bbb.php


 
Αν επιλέξετε μικρόφωνο: 

Επιλέξτε «Κοινή χρήση επιλεγμένης συσκευής».  

Στην συνέχεια θα σας βγει το παρακάτω μήνυμα: 

 
 

Θα κάνετε κλικ στο «Ναι». 

Στο επόμενο παράθυρο θα κάνετε κλικ στην επιλογή «Οκ». 



 
 

Στο επόμενο παράθυρο κάνετε Δοκιμή του ήχου και κάνετε κλικ στο «Επόμενο» 

Και στο επόμενο παράθυρο θα κάνετε κλικ στο «Ναι»: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Στη συνέχεια, θα δείτε την παρακάτω οθόνη: 

 

 

Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο, θα πρέπει να γίνεται πιο μαύρο το εικονίδιο του μικροφώνου, όπως 

φαίνεται παρακάτω. Τη φωνή σας δεν θα την ακούτε από τα ακουστικά σας. Με κλικ επάνω του 

γίνεται σίγαση του μικροφώνου. 

  

 

Επιλογή Γλώσσας 

Πλατφόρμας 

Σήκωμα 

χεριού 

Επιλογή εμφάνισης 

παραθύρων 

Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο το 

εικονίδιο θα πρέπει να γίνεται 

πιο μαύρο. Με κλικ γίνεται mute. 


