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Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα 

 
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aggeiakesimeresahepa.gr 
2. Στην αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο Online παρακολούθηση για να μπείτε στο πε-

ριβάλλον της πλατφόρμας. 

3. Πατήστε Eίσοδος - Εγγραφή 

4. Επιλέξτε εγγραφή ανά τύπο ιδιότητα (νοσηλευτές, ιατροί)
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5. Συμπληρώστε όλα τα πεδία που απαιτούνται ανά τύπο εγγραφής και πατήστε το 
κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ. (Το παρακάτω παράδειγμα αφορά τη φόρμα των ιατρών).
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Επιβεβαίωση εγγραφής συνέδρου 

1. Στο Ε-mail που δηλώσατε, θα λάβετε αυτοματοποιημένο απαντητικό μήνυμα με τα στοι-
χεία εισόδου από τον αποστολέα platform@aggeiakesimeresahepa.gr Παρακαλούμε 
ελέγξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Εάν δεν το έχετε λάβει παρακαλούμε όπως 
αποστείλετε μήνυμα στο platform@aggeiakesimeresahepa.gr.

2. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα εγγραφής θα περιέχει στοιχεία σύνδεσης μοναδικά για 
κάθε χρήστη – σύνεδρο. 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (Username): […….]
KΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (Password): […….] 

τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεσή σας (LOG IN) στην πλατφόρμα. 

3. Πατώντας το σύνδεσμο που θα υπάρχει στο e-mail εγγραφής θα μεταφερθείτε και πάλι 
στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας.

4. Είστε έτοιμοι να συνδεθείτε ως επιβεβαιωμένοι χρήστες της πλατφόρμας. 

Είσοδος εγγεγραμένου χρήστη - Σύνδεση - Παρακολούθηση 

Εφόσον έχουν προηγηθεί όλα τα βήματα ανά τύπο εγγραφής (όπως αναφέρθηκαν στις 
προηγούμενες σελίδες), ο χρήστης είναι έτοιμος να συνδεθεί την ημέρα της εκδήλωσης 
και να παρακολουθήσει την εκδήλωση για την οποία έχει εγγραφεί. 

1. Επισκεφθείτε το site www.aggeiakesimeresahepa.gr, 
2. Πατήστε το εικονίδιο Online παρακολούθηση και έπειτα 
3. Είσοδος / Εγγραφή 
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Καταχωρήστε τα προσωπικά στοιχεία (USERNAME / PASSWORD) που λάβατε στο email 
σας και πατήστε το LOG IN. 

Είστε πια μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας και μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού.

 

Παρακολούθηση 
Από το κουμπί LIVE STREAMING θα είναι διαθέσιμη η ζωντανή παρακολούθηση (ανά 
τύπο εκδήλωσης που έχετε επιλέξει) σύμφωνα με τις ημερομηνίες και ώρες όπως αναφέ-
ρονται εντός του επιστημονικού προγράμματος. 

 

Κατά τη διάρκεια και των δυο εκδηλώσεων (Νοσηλευτικής / Επιστημονικής) θα υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής γραπτών ερωτήσεων οι οποίες θα απαντηθούν σύμφωνα με τον 
τρόπο που θα ορίσει το εκάστοτε προεδρείο ή/και ο πρόεδρος της επιστημονικής εκδήλω-
σης. 
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Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
 
Με τη λήξη της live μετάδοσης ανεξαρτήτου τύπου εκδήλωσης θα πρέπει απαραίτητα να 
συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αξιολόγηση για να λάβετε πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό / βεβαίωση παρακολούθησης θα σταλεί ηλεκτρονι-
κά στο e-mail που δηλώσαστε κατά την εγγραφή σας - εντός 15 ημερών από τη λήξη της 
εκδήλωσης. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τυχόν τεχνικά προβλήματα που προκύψουν κατά τη διάρκεια του live streaming (ποιό-
τητα σύνδεσης / ήχος / εικόνα) και δεν οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα του server της 
εταιρείας διοργάνωσης, θα οφείλονται σε τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης του εκάστοτε 
συνδεδεμένου ομιλητή ή και των συνέδρων. Κάντε ανανέωση (refresh) τη σελίδα ή κάντε 
έξοδο και ξαναμπείτε στην πλατφόρμα. 

Παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως ελέγξουν εκ των προτέρων την ποιότητα της σύνδεσης 
και τον ήχο από τη συσκευή που πρόκειται να συνδεθούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοιχτό 
τον ήχο, και ότι βρίσκεστε σε περιβάλλον με ικανοποιητικό σήμα εάν είστε συνδεδεμένοι 
με wifi. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Εάν υπάρχουν απορίες ή/και διευκρινήσεις οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στις παραπά-
νω οδηγίες, παρακαλούμε στείλτε email στο info@apr.com.gr  

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση στο αίτημά σας παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε απα-
ραίτητα τίτλο email και συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
 
Εκ μέρους της εταιρείας διοργάνωσης 
Alpha Public Relations 
info@apr.com.gr 


