
Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Webex 
 
A. Απαραίτητος εξοπλισμός  

Η/Υ ή laptop (με ηχεία, μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα) ή smartphone ή απλό κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. 
Συμμετέχοντας με απλό ή σταθερό τηλέφωνο θα έχετε πρόσβαση μόνο με ήχο. Η κάμερα δεν είναι υποχρεωτική, 
επειδή συνήθως την κλείνουμε λόγω επιβάρυνσης του δικτύου. 
 

B. Διαδικασία σύνδεσης 

1ος τρόπος σύνδεσης (Η/Υ ή laptop ή smartphone):  

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: [η διεύθυνση που παραλάβατε στο mail σας]  
2. Θα ερωτηθείτε πώς θέλετε να συνδεθείτε. Σε Η/Υ μπορείτε να επιλέξετε «join from your browser» ή να 

εγκαταστήσετε την εφαρμογή (συστήνεται). Σε κινητά smartphone (λογισμικό Android) θα σας ζητηθεί να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή Webex, το οποίο πρέπει να κάνετε.  

3. Μόλις συνδεθείτε, θα ανοίξει ένα παράθυρο υποδοχής. Δηλώστε όνομα-επίθετο, ώστε να σας αναγνωρίζουν 
οι συμμετέχοντες, το email σας και εάν ζητηθεί τον κωδικό της τηλεδιάσκεψης: [κωδικός που παραλάβατε] 
Πατήστε το πράσινο κουμπί:  Join meeting    

4. Την πρώτη φορά ενδέχεται να ανοίξουν διαδοχικά τα παράθυρα: α) για να επιλέξετε αν θα συνδεθείτε με 
Η/Υ ή τηλέφωνο, όπου θα επιλέξετε με Η/Υ, β) για να κάνετε δοκιμή στο μικρόφωνο και στα ηχεία σας, γ) για 
την πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνό σας, όπου θα πατήσετε «αποδοχή».  

5. Στο τέλος, θα οδηγηθείτε στο παράθυρο αναμονής της τηλεδιάσκεψης και θα περιμένετε.  
Μόλις ο συντονιστής ξεκινήσει tη συνάντηση, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο: 

  
 
 
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχουμε κλειστά μικρόφωνο και κάμερα, για εξοικονόμηση πόρων (τα σχετικά κουμπιά έχουν 

κόκκινο χρώμα). Για να ζητήσετε τον λόγο πατήστε το χεράκι που εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας. Όταν ο 
συντονιστής σας δώσει τον λόγο, ανοίγετε το μικρόφωνό σας. Παρομοίως, αποφεύγουμε τα άσκοπα 
μηνύματα.   

 
*   *   * 

2ος τρόπος σύνδεσης (σταθερό τηλέφωνο):  

Καλείτε, με αστική χρέωση, από σταθερό τηλέφωνο τον αριθμό που παραλάβατε στο mail σας και συμμετέχετε 
στην τηλεδιάσκεψη με ήχο.  

Χώρος προβολής 
υλικού και 
συμμετεχόντων 

Μενού εφαρμογής 

Βασικά κουμπιά: 

 Μικρόφωνο 

 Κάμερα 

 Διαμοιρασμός 
υλικού 

 Συμμετέχοντες 

 Μηνύματα (chat) 

 Περισσότερα 

 Κλείσιμο 
 
 
 

Συμμετέχοντες 

 

Περιοχή εμφάνισης 
μηνυμάτων (chat) 

Εδώ γράφουμε 
μηνύματα (προς 
όλους ή εκείνον που 
θα επιλέξουμε) 
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