
Webex τηλεφωνικά 

Αν κάποιος μαθητής δεν έχει ίντερνετ μπορεί να συνδεθεί με τον καθηγητή 

στην WEBEX από το σταθερό του τηλέφωνο. (Δεν χρειάζεται να γνωρίζει 

το τηλέφωνο του καθηγητή). 

Για να γίνει αυτό ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό δωματίου 

(Personal room number) του καθηγητή που θέλει να παρακολουθήσει το 

μάθημα. 

 

Οδηγίες για καθηγητές 

 

Πως βρίσκουμε τον Personal room number 

 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα CISCO WEBEX και από τις ρυθμίσεις 

επιλέγουμε PREFERENCES 

 

 



Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε MY PERSONAL ROOM 

(αριστερά) 

 

Από την δεξιά στήλη που εμφανίζεται επιλέγουμε PERSONAL ROOM 

NUMBER (10ψηφιος αριθμός) 

 



Οδηγίες για μαθητές 

 

Βήμα 1ο – Καλείτε τον σταθερό τηλεφωνικό αριθμό Ελλάδας 

2119902394. Σε περίπτωση που μιλάει επαναλαμβάνετε. 

Βήμα 2ο – Όταν το σηκώσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, που μιλάει στην 

Αγγλική γλώσσα, πληκτρολογείτε το Meeting number, ένα 10ψήφιο 

αριθμό (PERSONAL ROOM NUMBER του καθηγητή) και θα είναι 

αυτής της μορφής 

2119902394  169 123 4756 και έπειτα πατάτε 2 φορές το κουμπί με τη 

δίεση # 

Με τον τρόπο αυτό θα μπαίνετε  στο δωμάτιο του εκπαιδευτικού που 

γίνεται η τηλεδιάσκεψη και θα μπορείτε να ακούτε και να σας ακούν. 

Προσοχή, το μικρόφωνο αυτού που συνδέεται με τηλέφωνο είναι εξ 

ορισμού ανοιχτό, οπότε μόνο ο εκπαιδευτικός μπορεί εντός της 

τηλεδιάσκεψης να το σιγάσει (mute) ή να το ενεργοποιήσει (unmute). 

Επίσης, πρέπει όταν μπείτε στο δωμάτιο να αναφέρετε ποιοι είστε γιατί 

δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν. 

Αν δεν μπορέσετε να μπείτε στο δωμάτιο τότε υπάρχουν 3 περιπτώσεις. 

Είτε δώσατε λάθος meeting number, είτε το δωμάτιο δεν έχει ανοίξει 

ακόμα από τον εκπαιδευτικό, είτε το δωμάτιο είναι κλειδωμένο.  

Στην περίπτωση που είναι κλειδωμένο πρέπει να ενημερωθεί με κάποιο 

τρόπο ο εκπαιδευτικός να το ξεκλειδώσει (unlock meeting) και να 

ξαναπροσπαθήσετε. 

Η χρέωση στο σταθερό τηλεφωνικό νούμερο είναι αστική ή δωρεάν αν 

έχετε κάποιο προπληρωμένο πακέτο για σταθερά τηλέφωνα. 

Το meeting number ή (PERSONAL ROOM NUMBER του καθηγητή) 

είναι ξεχωριστό αλλά πάντα το ίδιο για τον κάθε εκπαιδευτικό. 

 


