
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού και 

εγκατάστασης Office 365 

 

 

 

 

 



Sign in 

Next 

Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό Office 365 που σας δόθηκε, 

ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία: 

 

1. Πηγαίνετε στην Ιστοσελίδα https://portal.office.com . 
 

 

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, καταχωρήστε τη διεύθυνση email που σας δόθηκε 

(π.χ. xxxxxxxxxx@st.schools.ac.cy) (Username) και πατήστε το κουμπί 

 

 
 

 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, καταχωρήστε τον κωδικό (passwOrd) που σας δόθηκε 

και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 

 
 
 
 

https://portal.office.com/
mailto:amichailidis8@st.schools.ac.cy


4. Στη συνέχεια, την πρώτη φορά μόνο που μπαίνετε στο λογαριασμό σας, το σύστημα θα σας καλέσει 

να αλλάξετε το password σας. Στο επόμενο παράθυρο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ξανά το 

password που σας δόθηκε και ακολούθως να διαλέξετε ένα καινούργιο και να το καταχωρήσετε δύο 

φορές. 
 

Σημείωση: Το νέο password που θα καταχωρήσετε θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστο 8 χαρακτήρες 
και να αποτελείται από αγγλικούς χαρακτήρες ( μικρά και κεφαλαία γράμματα), αριθμούς 
και σύμβολα (π.χ. _, $). 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ. 

5. Πατήστε στο κουμπί 

 
 

6. Αφού αλλάξετε το password σας, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε μια διαφορετική διεύθυνση 

email ή ένα αριθμό τηλεφώνου (μπορείτε π.χ. να χρησιμοποιήσετε (α) το τηλέφωνό σας ή (β) τη 

διεύθυνση email του κηδεμόνα σας) ώστε σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό, να μπορέσετε 

να τον ανακτήσετε μέσω της microsOft. 

 

Sign in 



Authentication 
Πατήστε αν 
θέλετε τη 
δεύτερη επιλογή 
για σύνδεση του 
τηλεφώνου σας 
για σκοπούς 
ανάκτησης 
κωδικών σε 
περίπτωση που 
τους ξεχάσετε. 

Επιλέξτε την 
Κύπρο και 
πληκτρολογήστε 
τον αριθμό 
κινητού 
τηλεφώνου σας 
πχ.99305_ _ _ 
Πατήστε 
text me 

(α) Καταχώρηση του αριθμού τηλεφώνου σας: 
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Μπορείτε να 
πατήσετε finish 
ή την τρίτη 
επιλογή αν 
θέλετε να 
συνδέσετε και το 
email σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τον κωδικό που 
ήρθε με sms στο 
κινητό σας. 
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Πληκτρολογήστε 
ή αντιγράψτε τον 
κωδικό που ήρθε 
στο email σας. 

Πατήστε verify 
(αν χρειαστεί) 

(β) Καταχώρηση διεύθυνσης email: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πληκτρολογήστε 
το email σας και 
πατήστε: email 
me 
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Πατήστε finish 
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7. Τώρα η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί! Στην οθόνη 

σας εμφανίζεται το πιο κάτω παράθυρο: 

Μπορείτε από εδώ να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του Office 365 στον υπολογιστή σας 
με την επιλογή Install Office (πάνω δεξιά). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα γνωστά 
προγράμματα (WOrd, Excel, POWerPOint, Access κλπ) αλλά και το πρόγραμμα Teams. 

Κάθε φορά που θα μπαίνετε στο Office 365 με τον τρόπο που περιγράψαμε στα σημεία 1) και 

2) ή πατώντας στο σύνδεσμο https://portal.Office.cOm θα εμφανίζεται η πιο πάνω οθόνη. Απ’ 

εδώ θα μπορείτε να τρέχετε, αν θέλετε, τα διάφορα προγράμματα Online. 

 
8. Εάν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε όλο το Office 365 αλλά μόνο το Teams: 

Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα https://teams.microsoft.com/downloads/ και κατεβάζουμε το 

πρόγραμμα πατώντας στο κουμπί Download Teams. 

Ξεκινά η εγκατάσταση της εφαρμογής και ακολουθούμε τα βήματα μέχρι τέλους για να 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εμφανίζεται στο desktop (αρχική οθόνη του υπολογιστή 

μας) το εικονίδιο του Microsoft Teams: 

 
Για να μπούμε στο Teams πατούμε στο εικονίδιο και χρησιμοποιούμε το username μας 

(xxxxxxxxxx@st.schoOls.ac.cy) και το καινούργιο passwOrd μας. 

https://portal.office.com/
mailto:amichailidis8@st.schools.ac.cy
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Μπαίνοντας στο Teams, μπορείτε να 
επιλέξετε από το αριστερό μενού το κουμπί 
Teams και ακολούθως να πατήσετε δεξιά 
στο "JOin or create team" 

Προσοχή: 
Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να ενεργοποιηθούν σε δύο συσκευές. Έναν υπολογιστή και μια φορητή 
συσκευή (tablet ή smartphone). 
Η εγκατάσταση σε κινητό ή tablet γίνεται με παρόμοιο τρόπο από browser της συσκευής. 
Ακολούθως, μπορείτε να βρείτε στο App Store / Play Store το MicrosOft Teams, να το κατεβάσετε 
και να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγκατάσταση ή αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματός σας. 

 
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και έχετε πρόσβαση στο teams, θα ακολουθήσετε τα 

παρακάτω βήματα για να μπείτε στο team της τάξης σας. 
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Σε αυτό το πεδίο θα γράψετε τον κωδικό του team της 
τάξης σας, τον οποίο θα πάρετε από το δάσκαλό σας 
και θα πατήσετε jOin team 

 

Σημείωση: αυτός ο κωδικός δεν έχει καμμία σχέση με 
τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για 
την εγγραφή σας στο Office 365 
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Σύντομες Οδηγίες Χρήσης του 

TEAMS 
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Πώς θα συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το μάθημα: 
 

1. Αφού μπείτε στο Teams, στο αριστερό μέρος της οθόνης που εμφανίζεται πατάτε στο 
Calendar. Εδώ βλέπετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συναντήσεων-μαθημάτων που έχουν 
δημιουργήσει οι δασκάλοι σας, οι οποίοι έχουν φροντίσει να προσθέσουν όλους τους 
μαθητές του τμήματος. Βρίσκετε το μάθημα που έχει προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη 
ώρα, και πατάτε στο κουμπί Join: 

 

2. Ακολούθως όταν ξεκινήσει το μάθημα πατάτε στο κουμπί Join now για να μπορέσετε να 
εισέλθετε στο μάθημα και να το παρακολουθήσετε. 
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3. Πατάτε στο κουμπί Show Participants για να δείτε τη λίστα των συμμετεχόντων στη 

συνάντηση, στα δεξιά του παραθύρου. 
 

 
4. Πατάτε στο κουμπί Show conversation για να εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης ένα 

παράθυρο στο οποίο μπορείτε να γράψετε απορίες, σχόλια και παρατηρήσεις. 
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5. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον καθηγητή σας (είτε καθώς διεξάγεται μάθημα 

είτε όχι)πατάτε στο κουμπί Teams στο αριστερό μέρος της οθόνη σας και επιλέγετε την 

καρτέλα Posts: 

 

6. Στο κάτω μέρος της οθόνης γράφετε τα σχόλια σας ή κάνετε μία ερώτηση στο δάσκαλό 

σας ή μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε ένα αρχείο που θα αναρτήσει ο δάσκαλός σας. 
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7. Για να διακόψετε την επικοινωνία όταν τελειώσει το μάθημα πατάτε στο κουμπί Hang Up 
 


