
Δημοτικό Χοιροκοιτίας



1. Γνωρίζω τον κωδικό πρόσβασής μου 
(password)

2. ΔΕΝ γνωρίζω τον κωδικό μου και έχω 
καταχωρήσει τα στοιχεία επαναφοράς 
λογαριασμού

3. ΔΕΝ γνωρίζω τον κωδικό μου και ΔΕΝ
έχω καταχωρήσει τα στοιχεία 
επαναφοράς λογαριασμού



1. Μεταβείτε στη 
διεύθυνση 
https://portal.office.com

2. Εισάγετε το όνομα 
χρήστη (username) του 
λογαριασμού, που σας 
παρείχε το σχολείο 
(στην εικόνα 
παρουσιάζεται ένα 
παράδειγμα).

3. Επιλέξτε «Next».



4. Εισάγετε τον μυστικό 
κωδικό (password) σας

5. Επιλέξτε «Sign in».



1. Αφού συνδεθείτε με 
επιτυχία στο Office 
365, επιλέξτε το 
εικονίδιο για τις 
«Ρυθμίσεις» 
(settings)

2. Επιλέξτε «Change 
your password» ή 
«αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης» 





1. Μεταβείτε στη 
διεύθυνση 
https://portal.office.com

2. Εισάγετε το όνομα 
χρήστη (username) του 
λογαριασμού, που σας 
παρείχε το σχολείο 
(στην εικόνα 
παρουσιάζεται ένα 
παράδειγμα).

3. Επιλέξτε «Next».



4. Επιλέξτε «forgot 
my password»













 Εάν ξεχάσατε τον κωδικό 
σας και δεν έχετε 
καταχωρήσει τα στοιχεία 
επαναφοράς λογαριασμού, 
χρειάζεται να ενημερώσετε 
μέσω του email του 
σχολείου: dim-choirokoitia-
lar@schools.ac.cy είτε στο 
τηλέφωνό μου κ. Κάλλια: 
99402242

 Το σχολείο θα προωθήσει 
το αίτημα σας στην 
Υπηρεσία του ΥΠΠΑΝ, που 
είναι υπεύθυνη για το 
Office 365, για ανάλογη 
ενημέρωση.



 Σημείωση: Για να 
μπορέσετε να 
επαναφέρετε ή να 
ανακτήσετε τον κωδικό 
σας χρειάζεται να 
καταχωρήσετε 
περισσότερες 
πληροφορίες μέσα από 
τα ακόλουθα βήματα. 
Επιλέξτε «Ενημέρωση 
προτιμήσεων 
επικοινωνίας» ή «update 
contact preferences» για 
να προχωρήσετε στα 
βήματα επαναφοράς 
λογαριασμού.



 Επιλέξτε «Next» για 
να εμφανιστούν τα 
βήματα 
επαναφοράς 
λογαριασμού.



 Για να μπορείτε να επαναφέρετε 
των κωδικό σας (reset password) 
χρειάζεται να επιλέξτε τον τρόπο με 
τον οποίο θέλετε να γίνει η 
διαδικασία επαλήθευσης, 
προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι ο 
λογαριασμός ανήκει σε εσάς. 
Χρειάζεται να επιλέξετε και να 
καταχωρήσετε τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σε τουλάχιστο μία από 
τις επιλογές που σας 
παρουσιάζονται:

 A. Αριθμός τηλεφώνου 
(Authentication Phone)

 B. Διεύθυνση email (Authentication 
Email)

 C. Ερωτήσεις ασφαλείας (Security
Questions)

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις
απαιτούμενες πληροφορίες, σε όποια
από τις επιλογές θέλετε, επιλέγοντας
«Set it up now», αντίστοιχα και
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται.










