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Το Webex είναι μια πλατφόρμα της Cisco όπου δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης 

περιεχομένου με απαίτηση μόνο του παρουσιαστή να πραγματοποιήσει εγγραφή και 

εγκατάσταση του προγράμματος. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά παρουσίαση βρίσκεται στα 

100 άτομα με απεριόριστο χρόνο παρουσίασης. 

Ο συγκεκριμένος οδηγός χωρίζεται σε δύο τμήματα: Εγγραφή στο Webex και εγκατάσταση του 

προγράμματος. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ WEBEX 

1) Πατήστε εδώ για να πάτε στην ιστοσελίδα εγκατάστασης 

 

2) Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΕΚΠΑ και πατήστε το κουμπί 

Sign Up 

 
 

 

3) Στην επόμενη εικόνα θα σας ζητηθεί να βάλετε έναν 6 ψήφιο κωδικό που θα σας σταλεί 

στη διεύθυνση που εισάγετε. Παρακαλώ ελέγξτε και τους φακέλους Spam (Ανεπιθύμητη 

Αλληλογραφία) και Junk (Άχρηστα) για το μήνυμα από την Cisco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cart.webex.com/sign-up


4) Εισάγετε τον 6ψήφιο κωδικό. 

 
 

5) Στην επόμενη ιστοσελίδα εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας και δημιουργήστε ένα κωδικό 

ασφαλείας. Πατήστε Continue 

 
 

 



6) Περιμένετε να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και όταν φτάσει στο 

σημείο που λέει Personalizing your account. 

 
Θα βγάλει το εξής μήνυμα: 

 
Πατάτε Got It και σημειώνετε τον ιστότοπο που δείχνει μετά τη λέξη Launching 

*******.my.webex.com 

  



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WEBEX 

 
7) Κατεβάστε την εφαρμογή Webex από εδώ. 

 

8) Τρέχετε την εφαρμογή webexapp.msi για να εκκινηθεί η εγκατάσταση. 

 
 

9) Αφού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση θα σας υποδεχθεί η παρακάτω εικόνα: 

 

https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.msi


Όπου εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στην 

ιστοσελίδα του Webex και στην επόμενη εικόνα (παρακάτω) εισάγετε τον ιστότοπο που 

είχατε σημειώσει στο Βήμα 6 στην Εγγραφή του Webex (το ******.my.webex.com). 

 

  



 

10) Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ο κωδικός που είχατε εισάγει κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής. 

 

 

11) Εφόσον όλα τα βήματα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία θα έχετε το εξής παράθυρο με τα 

στοιχεία σας. 
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Το Webex είναι μια πλατφόρμα της Cisco όπου δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης 

περιεχομένου με απαίτηση μόνο του παρουσιαστή να πραγματοποιήσει εγγραφή και 

εγκατάσταση του προγράμματος. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά παρουσίαση βρίσκεται στα 

100 άτομα με απεριόριστο χρόνο παρουσίασης. 

Ο συγκεκριμένος οδηγός χωρίζεται σε πέντε τμήματα: αποστολή προσκλήσεων συνάντησης, 

έναρξη συνάντησης, χρήση Κάμερας, χρήση μικρόφωνου, και διαμοιρασμός οθόνης  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

1) Αφού έχετε πραγματοποιήσει επιτυχώς την εγκατάσταση και την σύνδεση με την Cisco 

Webex θα θέλετε να στείλετε προσκλήσεις στους εκπαιδευόμενους. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτή η λειτουργία πατάτε το εικονίδιο όπως δείχνει το κόκκινο βελάκι 

στη παρακάτω εικόνα για την αντιγραφή του συνδέσμου 

 

 



2) Με τη χρήση του συνδέσμου μπορείτε να τη στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

οποιοδήποτε άλλο μέσο  επικοινωνίας. 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

3) Πατάτε το κουμπί Start a Meeting 
 

 
 

Όπου θα μας ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο με τη κάμερα μας ενεργοποιημένη και το 

μικρόφωνο. Εκεί ξαναπατάμε Start meeting 



 

 

 
 

4) Με αυτό το τρόπο διημιουργήσαμε τον εικονικό χώρο συνάντησης μας όπου μπορούμε να δούμε τι 

δείχνει η κάμερα μας στο μικρό παράθυρο 

 

 



ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Το Webex δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της κάμερας κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης. Πρώτα πρέπει να πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 

οπουδήποτε εντός του λευκού χώρου στο Cisco Webex Meetings για να εμφανιστεί το menu 

bar όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

5) Επιλέγουμε το δεύτερο εικονίδιο και για να επιβεβαιώσουμε πως η κάμερα έχει απενεργοποιηθεί 

το εικονίδιο θα γίνει κόκκινο όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: 

 
 

 



ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Το Webex αντίστοιχα δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του 

μικροφώνου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Πρώτα πρέπει να πατήσουμε το αριστερό 

πλήκτρο του ποντικιού οπουδήποτε εντός του λευκού χώρου στο Cisco Webex Meetings για να 

εμφανιστεί το menu bar όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 

6) Επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο και για να επιβεβαιώσουμε πως τι μικρόφωνο έχει 

απενεργοποιηθεί το εικονίδιο θα γίνει κόκκινο όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: 

 
 

 



ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 
Το Webex παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης (screen sharing) για την 

εμφάνιση Powerpoint, PDF ή άλλων αρχείων. Για να πραγματοποιήσουμε διαμοιρασμό 

οθόνης ενώ έχουμε ξεκινήσει τη συνάντηση μας, 

 

7) Επιλέγουμε το τρίτο εικονίδιο   όπου πατώντας το μας δίνεται η επιλογή οθόνης 

 
Και επιλέγουμε την οθόνη που επιθυμούμε να μοιραστούμε με το κοινό μας. 

8) Στη συνέχεια αν επιθυμούμε να διακόψουμε το διαμοιρασμό οθόνης επιλέγουμε από 

την μπάρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης την επιλογή Stop Sharing. 
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