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Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης προγράμματος απομακρυσμένης βοήθειας 

Anti TeamViewer program installation 

 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων internet που χρησιμοποιούμε (Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ή άλλο)  

 

Εμφανίζουμε την κεντρική σελίδα αναζήτησης του Google: www.google.gr και 

πληκτρολογούμε στο πεδίο αναζήτησης τη λέξη: anydesk και πατάμε το πλήκτρο Enter. 

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης. 

Κάνουμε κλικ στην πρώτη αναζήτηση. 

 
 

Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο: Λήψη τώρα  

 
και αποθηκεύουμε το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος. 
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Το πρόγραμμα αποθηκεύεται στον υπολογιστή, είτε στον ρυθμισμένο φάκελο αποθήκευσης 

των αρχείων που κατεβαίνουν από το internet είτε εμφανίζει παράθυρο για επιλογή του 

φακέλου αποθήκευσης.  

Αν για κάποιο λόγο δεν έχει κατέβει το πρόγραμμα κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο της 

επόμενης σελίδας, όπως στην παρακάτω εικόνα: 

 
Στη συνέχεια κλείνουμε το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων. 

 

Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος που κατέβηκε και 

αποθηκεύτηκε στον υπολογιστή.  

Σε περίπτωση εμφανιζόμενου παράθυρου για άδεια, κάνουμε κλικ στο ΝΑΙ. 

Εμφανίζεται το παράθυρο του προγράμματος με τον αριθμό του υπολογιστή για 

απομακρυσμένη υποστήριξη.  

 
Δίνουμε τον αριθμό αυτόν στον άνθρωπο που θα συνδεθεί μέσω internet στον υπολογιστή 

μας και κάνουμε κλικ στο Αποδοχή στο εμφανιζόμενο παράθυρο. 

Κλείνουμε το πρόγραμμα και η απομακρυσμένη σύνδεση τερματίζεται. 
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Χωρίς να γίνει απομακρυσμένη σύνδεση, κλείνουμε το πρόγραμμα και στο εμφανιζόμενο 

παράθυρο κάνουμε κλικ στο Ναι. 

 
Στην εμφανιζόμενη νέα καρτέλα του προγράμματος για την εγκατάσταση του προγράμματος 

κάνουμε κλικ στο Αποδοχή και εγκατάσταση 

 
Σε περίπτωση εμφανιζόμενου παράθυρου για άδεια, κάνουμε κλικ στο ΝΑΙ. 

Κλείνουμε όλα τα ανοικτά παράθυρα και το πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί και είναι 

ενεργοποιημένο στην γραμμή ειδοποιήσεων των Windows (κάτω δεξιά στην οθόνη). 

 

Το πρόγραμμα έχει δυνατότητα να μπορεί να γίνει απομακρυσμένη σύνδεση και χωρίς να 

χρειάζεται κλικ στο παράθυρο Αποδοχή, εφόσον έχουμε ορίσει κάποιο κωδικό. 
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