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 Αφού συνδεθείτε, 
με το Office 365 θα 
σας παραπέμψει 
στην αρχική 
σελίδα του Office σελίδα του Office 
365

 Από εκεί, επιλέξτε 
την εφαρμογή 
“Teams” για να 
συνδεθείτε.





1. Αν θα χρησιμοποιήσετε 
tablet ή τηλέφωνο θα 
πρέπει να κατεβάσετε 
και να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή Microsoft 
Teams. Στη συνέχεια 
ανοίξετε την ανοίξετε την 
εφαρμογή.

2. Εισάγετε το όνομα 
χρήστη (username) του 
λογαριασμού που σας 
παρείχε το σχολείο.

3. Επιλέξτε “Sign in”
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4. Εισάγετε τον 
κωδικό σας 
(password).(password).

5. Επιλέξτε “Sign in”



 Σημείωση:
1. Αν είναι η πρώτη φορά που ενώνεστε με

το λογαριασμό σας στο Office 365 μέσω
της εφαρμογής Teams τότε θα πρέπει να
ακολουθήσετε τα επόμενα στάδια, τα
οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

2. Αλλιώς θα εισήχθητε στην εφαρμογή
Teams και θα πρέπει να ενωθείτε στηνTeams και θα πρέπει να ενωθείτε στην
ομάδα που έχουν ετοιμάσει οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για κάθε
τάξη, ακολουθώντας τον «οδηγό σύνδεσης
σε ομάδα στο Teams» που υπάρχει στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας.



6. Καταχωρήστε πάλι 
τον κωδικό (password) 
που σας δόθηκε από 
το σχολείο.

7. Καταχωρήστε νέο 
μυστικό κωδικό (New μυστικό κωδικό (New 
password)**

8. Επιβεβαιώστε τον νέο 
σας κωδικό (Confirm 
password).

9. Επιλέξτε «Sign in»

**Ο νέος κωδικός πρέπει να περιέχει:
· Τουλάχιστον 8 αγγλικούς 
χαρακτήρες
· Κεφαλαία και μικρά γράμματα
· 1 τουλάχιστον αριθμό ή/και σύμβολο

**Σημειώστε κάπου τον νέο κωδικό 
γιατί θα τον χρειάζεστε κάθε φορά 
που θα ενώνεστε στην εφαρμογή.



 Σημείωση: Για να 
μπορέσετε να 
επαναφέρετε ή να 
ανακτήσετε τον κωδικό 
σας χρειάζεται να 
καταχωρήσετε 
περισσότερες περισσότερες 
πληροφορίες μέσα από 
τα ακόλουθα βήματα. 
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 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.












