7η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των μνημείων
της Ακροπόλεως
“Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη. Τα νέα προγράμματα”
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ/WEBSITE ΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1. Πώς θα εγγραφείτε στην πλατφόρμα (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ)
Για να συμμετάσχετε στη Συνάντηση μέσω της πλατφόρμας φιλοξενίας της εκδήλωσης και
εφόσον έχετε λάβει σχετική πρόσκληση, θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.ysma7thmeeting.gr/en/e/7th-international-meeting-for-the-restoration-of-theacropolis-monuments/register

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε ότι
είστε ο κάτοχος του λογαριασμού email που χρησιμοποιήσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στη Συνάντηση έχουν μόνον οι σύνεδροι που έχουν λάβει
πρόσκληση συμμετοχής.

2. Πώς θα παρακολουθήσω τις συνεδρίες
Για να παρακολουθήσετε τις συνεδρίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Συνάντησης
https://www.ysma7thmeeting.gr/
•
•

Αν έχετε ήδη εγγραφεί ως προσκεκλημένος σύνεδρος, πατήστε το κουμπί Online
εγγεγραμμένοι σύνεδροι
Αν δεν έχετε λάβει πρόσκληση, πατήστε το κουμπί Παρακολούθηση μέσω Youtube.
Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συνάντηση από το κανάλι της ΥΣΜΑ στο
Youtube από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.youtube.com/channel/UCEmRavobeHb9FqkWVciU33A/live
Στις ανωτέρω επιλογές, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συνάντηση κατά τη διάρκεια των
3 ημερών της εκδήλωσης, 11-12-13/11/2021.

3. Ερωτήσεις στους ομιλητές
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις στους ομιλητές
της Πέμπτης 11/11/21 και της Παρασκευής 12/11/21. Οι ακριβείς ώρες υποβολής των
ερωτήσεων της κάθε ημέρας αναγράφονται στο Πρόγραμμα της Συνάντησης. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μία φόρμα ερωτήσεων που θα βρουν
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Συνάντησης. Η φόρμα θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα
φιλοξενίας της Συνάντησης την Πέμπτη 11/11 και την Παρασκευή 12/11 τις συγκεκριμένες ώρες
υποβολής και θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα που ο σύνεδρος θα παρακολουθεί το live
streaming video στο δεξί μέρος.

4. Τρίτη ημέρα – Απαντήσεις στις ερωτήσεις και Τοποθετήσεις
Οι απαντήσεις στο σύνολο των γραπτών ερωτήσεων θα δοθούν το Σάββατο 13/11/21 σύμφωνα
με το Πρόγραμμα της Συνάντησης.
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι μπορούν να κάνουν σύντομες τοποθετήσεις για τα θέματα της
Συνάντησης κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13/11/21, σύμφωνα με το
πρόγραμμα της Συνάντησης. Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν τοποθέτηση θα πρέπει να
συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, που θα βρουν αναρτημένη στην ιστοσελίδα, την Παρασκευή
12/11/2021, κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας (17.30-18.30). Η φόρμα θα είναι
διαθέσιμη στη σελίδα που ο σύνεδρος θα παρακολουθεί το live streaming video στο δεξί μέρος.
Οι τοποθετήσεις θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 4 λεπτών.
Αν έχετε επιλεγεί να κάνετε τοποθέτηση διαδικτυακά, θα λάβετε σχετικό email που θα σας
πληροφορεί για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε ως ομιλητής. Η τοποθέτησή σας
θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Zoom.
Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή Zoom.
Τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να συνδεθείτε και να κάνετε την
τοποθέτησή σας διαδικτυακά, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα.
5. Υποστήριξη
Για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στα παρακάτω τηλέφωνα:
+30 6937 077 682
+30 6932 362 875
Email: info@exantasgreece.com
https://www.exantasgreece.com
Για οργανωτικά θέματα, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ΥΣΜΑ στα παρακάτω τηλέφωνα:
+30 210 3243427
+30 210 3251620
Email: 7thmeeting.ysma@culture.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συστήματος chat στο κάτω δεξί
μέρος σε όλες τις σελίδες της ιστοσελίδας.

7th International Meeting for the restoration of the Acropolis monuments
“The restoration works on the Acropolis. The new programmes”
USEFUL INFORMATION FOR YOUR NAVIGATION IN THE MEETING PLATFORM/WEBISTE

1. How to register in the platform (ONLY FOR THE INVITED PARTICIPANTS)
In order to participate in the Meeting through the hosting platform of the Meeting, provided
you have already received the relevant information, you must first click on the below link,
https://www.ysma7thmeeting.gr/en/e/7th-international-meeting-for-the-restoration-of-theacropolis-monuments/register

After submitting the registration form you will receive an email to verify that you are the owner
of the email account used in the registration.
Only invited participants are allowed to register.

2. How to watch the sessions
In order to watch the Meeting sessions, simply visit https://www.ysma7thmeeting.gr/ .
•
•

If you have already registered as an invited participant, click on the Online registered
participants tab.
If you are not an invited participant, you click on the Watch on Youtube tab.
Alternatively, you may watch the Meeting sessions from YSMA’s Youtube channel by
clicking on the below link.

https://www.youtube.com/channel/UCEmRavobeHb9FqkWVciU33A/live
In the above-mentioned pages, the whole Meeting will be broadcasted during the three days,
11-12-13/11/2021.

3. Asking questions to the presenting speakers
All registered participants can submit written questions to the speakers on Thursday 11.11.2021
and Friday 12.11.2021, which will be answered during Saturday 13.11.2021. The exact timing for
submitting the questions is mentioned in the Meeting’s Programme. Those interested should fill
in a form that they will find posted on the Meeting’s hosting platform. The form will be
displayed in the website during Thursday 11th and Friday 12th during the above-mentioned
submission time slot. It will be available at the page where the live streaming video is presented
at the right side of it.

4. Day 3 Answers to Questions and Statements
The answers to all the written questions will be given on Saturday 13.11.2021 according to the
Programme of the Meeting.
If you want to make a statement during the Saturday sessions, then you may fill in the specific
form that you will find posted on the Meeting’s website on Friday 12.11.2021, during the
afternoon session (17.30-18.30). Please note that the statements should have maximum
duration of 4 minutes. It will be available at the page where the live streaming video is
presented at the right side of it.
If you are selected to make your statement online, you will receive an email informing about the
steps to follow to participate as a speaker on the last day of the event. Your statement will take
place via the Zoom application.
Therefore, in order to be able to participate in the discussion of the Meeting, you need to
download and install Zoom in your device.
In the website there will be available all the necessary steps to follow, in order to connect as a
speaker and make your statement live.

5. HELPDESK/Contact
For issues concerning the use of the platform you can contact us at:
+30 6932 36 28 75
+30 6937 07 76 82
Email: info@exantasgreece.com
https://www.exantasgreece.com
For organizational issues you may contact YSMA at:
+30 210 3243427
+30 210 3251620
Email: 7thmeeting.ysma@culture.gr

Alternatively, you can contact us through the chat system provided at the bottom right of all
pages of the platform:

