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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ OFFICE 365                                           
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ TEAMS 

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ) 

 
1. Σύνδεση Νέου Χρήστη στο Office 365 για Πρώτη 

Φορά 
 Μεταβείτε στη διεύθυνση portal.office.com 
 Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) του 

λογαριασμού που σας δόθηκε από το σχολείο 
 Επιλέξτε Next  

 
 
 

 Εισάγετε τον μυστικό κωδικό σας (password)                                                                                                          
που σας δόθηκε από το σχολείο 

 Επιλέξτε Sign in 
 Σημείωση: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, 

αλλά δεν έχετε συνδεθεί ξανά και δεν έχετε 
καταχωρήσει τα στοιχεία επαναφοράς 
λογαριασμού (βλ. Σημείο 3 “Στοιχεία 
επαναφοράς λογαριασμού”), τότε δεν μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Forgot my password. Σε αυτή την περίπτωση, να 
επικοινωνήσετε με το σχολείο 

 
2. Ορισμός Νέου Κωδικού  

 Καταχωρήστε πάλι τον κωδικό που σας δόθηκε από                                                   
το σχολείο   

 Καταχωρήστε νέο μυστικό κωδικό (New password)   
 Επιβεβαιώστε τον νέο μυστικό σας κωδικό                                                                     

(Confirm password)   
 Επιλέξτε Sign in 

 

3. Στοιχεία επαναφοράς λογαριασμού 
 Επιλέξτε Next 
 Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να γίνει η διαδικασία 

επαλήθευσης, για να επιβεβαιώσετε ότι ο 
λογαριασμός ανήκει σε εσάς 

 Καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε 
τουλάχιστο μία από τις επιλογές που σας 
παρουσιάζονται:  

o Αριθμός τηλεφώνου (Authentication Phone)  
o Διεύθυνση email (Authentication Email)  
o Ερωτήσεις ασφαλείας (Security Questions)  
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 Μπορείτε να καταχωρήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε όποια από τις 
επιλογές θέλετε, επιλέγοντας Set it up now  και ακολουθώντας τις οδηγίες που 
θα εμφανιστούν 

 

4. Όταν συνδεθείτε με την Πλατφόρμα Office 365 θα έχετε πρόσβαση σε διάφορες 
εφαρμογές του Office, όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ενεργοποίηση Εφαρμογής Teams 
• Μπορείτε να συνδεθείτε από οποιοδήποτε                                                                          
φυλλομετρητή (browser) με 2 τρόπους:  

 Μέσω του Office 365: Μεταβείτε στο                                                   
https://portal.office.com και αφού                                                                           
συνδεθείτε, επιλέξτε την εφαρμογή Teams.  

 Απευθείας σύνδεση: Μεταβείτε στο                                                  
https://teams.microsoft.com και                                                                                    
εισάγετε τα στοιχεία σας.  
 

• Μπορείτε να Εγκαταστήσετε την Εφαρμογή: 
 Μεταβείτε στη διεύθυνση                                         

https://teams.microsoft.com/downloads  
 Επιλέξτε Download Teams 
 Πραγματοποιήστε εγκατάσταση της εφαρμογής 

 
6. Είσοδος στην Εφαρμογή Teams 

 Εισάγετε το όνομα χρήστη (username) του                                                               
λογαριασμού, που σας δόθηκε από το σχολείο 

 Επιλέξτε Sign in  
 Εισάγετε τον κωδικό σας (password) 
 Επιλέξτε Sign in  


