
Οδεγίεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηειεδηάζθεςε ηνπ 
ζπλεδξίνπ κέζσ Cisco Webex Events 



Πεξηερόκελα  

• Εγγξαθή ζηελ πιαηθόξκα ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζει. 3-6 

• Απνδνρή ζπκκεηνρήο ζηελ ηειεδηάζθεςε, ζει. 7 

• Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ζει. 9-16 

• Σπκκεηνρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, ζει. 17-18 

 

 

2 



• Πξνζνρή! Η εγγξαθή ζαο ζηελ πιαηθόξκα ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ πξέπεη λα γίλεη 

ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Τεηάξηε 23/06/2021. 

• Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα πξέπεη αξρηθά λα ελεξγνπνηήζεηε 

ηνλ ζύλδεζκν: 
https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=c90293deaf09665c1a71f885ecbb4622 

• Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε κε ηε ζεηξά: α) ηηο ηξεηο εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη β) 

Register . 
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β 
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Εγγραθή ζηελ πιαηθόρκα ηειεδηαζθέυεφλ ηοσ Σσλεδρίοσ (βήκα 1/4) 

https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=c90293deaf09665c1a71f885ecbb4622


• Σηελ επόκελε νζόλε, εηζάγεηε: α) ην όλνκα, β) ην επίζεην, γ) ην email ζαο (πξνζνρή! 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην email πνπ έρεηε δώζεη ζηε θόξκα εγγξαθήο ζην ζπλέδξην 

θαη δ) επηβεβαηώλεηε ην email. Σηε ζπλέρεηα, επηιέγεηε κε ηε ζεηξά: ε) Remember me on 

this computer (πξναηξεηηθό) θαη ζη) Submit. 
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Εγγραθή ζηελ πιαηθόρκα ηειεδηαζθέυεφλ ηοσ Σσλεδρίοσ (βήκα 2/4) 



• Σηελ επόκελε νζόλε, ζα εκθαληζηεί ε επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο ζαο, θαζώο θαη 

εηδνπνίεζε γηα ζρεηηθό ελεκεξσηηθό email πνπ ζα ιάβεηε. 
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Εγγραθή ζηελ πιαηθόρκα ηειεδηαζθέυεφλ ηοσ Σσλεδρίοσ (βήκα 3/4) 



• Λίγν αξγόηεξα, ζα ιάβεηε έλα ελεκεξσηηθό email γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζήο ζαο, γηα 

θάζε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ μερσξηζηά (δειαδή, ζα ιάβεηε ζπλνιηθά 3 emails).  
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Εγγραθή ζηελ πιαηθόρκα ηειεδηαζθέυεφλ ηοσ Σσλεδρίοσ (βήκα 4/4) 



Ελεκέρφζε γηα ηελ αποδοτή ηες ζσκκεηοτής ζας ζηελ ηειεδηάζθευε 

• Όηαλ γίλεη δεθηή ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ πιαηθόξκα ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα 

ιάβεηε έλα email, γηα θάζε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη (α) ην Registration ID 

ζαο θαη (β) ηελ επηινγή ζύλδεζεο Joint event (ζπλεπώο, ζα ιάβεηε ζπλνιηθά 3 emails, ηα 

νπνία είλαη ζεκαληηθό λα αποζεθεύζεηε)                                                                                                                              

*Προζοτή: Το Registration ID είλαη δηαθορεηηθό γηα θάζε εκέρα ηοσ ζσλεδρίοσ. 

ρρρρρρρ 
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Θα πρέπεη λα γλφρίδεηε όηη:  

• Από κία ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email) κπνξεί λα ζηαιεί κόλν κία αίηεζε εγγξαθήο. 

Αλ πξνζπαζήζεηε λα εγγξαθείηε ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ζπλεδξίνπ γηα 2ε θνξά κε ην 

ίδην email, ζα εκθαληζηεί ε πην θάησ νζόλε, γλσζηνπνηώληαο ζαο όηη έρεηε ήδε θάλεη 

εγγξαθή, νπόηε ζα πξέπεη λα αλαηξέμεηε ζηα emails ζαο, γηα λα αλαδεηήζεηε ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.  
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Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 1/6) 

• Όηαλ ζειήζεηε λα ζπλδεζείηε ζηελ ηειεδηάζθεςε ηνπ ζπλεδξίνπ, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεηε ζην 

mailbox ζαο, ην email πνπ αθνξά ηελ αληίζηνηρε εκέξα θαη πεξηέρεη ην Registration ID θαη ηνλ 

ζύλδεζκν Joint event.                                                                                                             

*Προζοτή: Το Registration ID είλαη δηαθορεηηθό γηα θάζε εκέρα ηοσ ζσλεδρίοσ. 

Ελεξγνπνηείηε Join 

event γηα λα 

ζπκκεηάζρεηε ζηελ 1ε 

εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ 

Η ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζείηαη γηα θάζε 

κηα από ηηο επόκελεο 

εκέξεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

ρρρρρρρ 
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Σηελ πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί 



• Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξείηε λα εληνπίζεηε ην αληίζηνηρν email, έρεηε ηε δπλαηόηεηα 

αλάθηεζεο ηνπ Registration ID γηα θάζε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ.  

Α) Ελεξγνπνηείηε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ ζπλεδξίνπ: 
https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=c90293deaf09665c1a71f885ecbb4622 

Β) Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, ελεξγνπνηείηε ηελ εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ ζαο ελδηαθέξεη. 
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Αλάθηεζε ηοσ Registration ID (βήκα 1/2)  

https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=c90293deaf09665c1a71f885ecbb4622
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Αλάθηεζε ηοσ Registration ID (βήκα 2/2)   

Σηελ επόκελε 

νζόλε 

ελεξγνπνηείηε 

“click here” 

Σηε ζπλέρεηα, ζην παξάζπξν πνπ αλαδύεηαη, ζπκπιεξώλεηε ην email 

κε ην νπνίν έρεηε θάλεη εγγξαθή θαη επηιέγεηε ΟΚ γηα λα ζαο 

απνζηαιεί εθ λένπ ην Registration ID.  
Σπκβνπιή: Να ειέγρεηε θαη ηνλ θάθειν ησλ spam ή ησλ ελεκεξώζεσλ ηνπ 

email ζαο.  



Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 2/6) 

• Βεβαησζείηε όηη ην ζπλέδξην έρεη μεθηλήζεη. Η ζύλδεζε δελ είλαη εθηθηή αλ δελ έρεη 

μεθηλήζεη ε ηειεδηάζθεςε ηνπ ζπλεδξίνπ (ζα ελεξγνπνηείηαη 30΄ πξηλ από ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε). Αλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή ζύλδεζεο Joint Event 

ελώ δελ έρεη μεθηλήζεη ε ηειεδηάζθεςε, ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε Not 

started ζην Event status.   

ρρρρρρρ 
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• Αλ έρεη μεθηλήζεη ε ηειεδηάζθεςε (Event status = started), κπνξείηε λα ζπλδεζείηε. Αλ 

ζαο δεηεζεί ην Registration ID, ζαο ζπκίδνπκε πσο  απηό βξίζθεηαη ζην email πνπ έρεηε 

ιάβεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα (δείηε ζην βήκα 1/6 ηεο Σύλδεζεο ζηελ ηειεδηάζθεςε).   

ρρρρρρρ 
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Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 3/6) 



• Σηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε δύν ηξόπνπο: α) ελεξγνπνηώληαο Join 

now (πξνηείλεηαη), κέζσ ηεο εθαξκνγήο webex ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, θαη β) Join 

by browser NEW! γηα ηελ απεπζείαο ζύλδεζε κέζσ ηνπ browser.    

ρρρρρρρ 
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Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 4/6) 



• Επηιέγνληαο ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα Join now, ζα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο webex ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (αλ δελ είλαη ήδε 

εγθαηεζηεκέλε), αλάινγα κε ηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνηείηε.      

Παξάδεηγκα κε Firefox Παξάδεηγκα κε Chrome 
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Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 5/6) 



• Σηε ζπλέρεηα, γηα λα ζπλδεζείηε ζηελ ηειεδηάζθεςε ηνπ ζπλεδξίνπ, ελεξγνπνηείηε  

Join event.  
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Σύλδεζε ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 6/6) 



Σσκκεηοτή ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 1/2) 

Ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Participants. Οη 

Οκηιήηξηεο/έο θαη ην Πξνεδξείν ηεο 

ζπλεδξίαο εκθαλίδνληαη σο Panelists, ελώ νη 

ππόινηπεο/νη ζπλέδξνη σο Attendees.  
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Ελεξγνπνηήζηε ην Chat. Έηζη, ζα κπνξείηε 

λα ζηείιεηε ηελ εξώηεζή ζαο ζηηο/ζηνπο 

Panelists ή λα βιέπεηε ηα κελύκαηα ησλ 

Panelists ζην θνηλό ηεο ζπλεδξίαο  
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Σσκκεηοτή ζηελ ηειεδηάζθευε (βήκα 2/2) 


