
Ενεργοποίηση λογαριασμών Office365 για μαθητές Ε΄ και Στ΄ 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, το ΥΠΠΑΝ έχει εξασφαλίσει λογαριασμούς Office 365, για σκοπούς 

συμμετοχής των παιδιών (σε κατοπινό στάδιο και εάν χρειαστεί, μετά από οδηγίες του ΥΠΠΑΝ) σε 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω του προγράμματος Teams, που είναι μέρος του πακέτου Office 

365. 

Από τη στιγμή που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για παράδοση σχετικού λογαριασμού 

πρόσβασης στο παιδί σας, θα βρείτε πιο κάτω τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 

ενεργοποίησης του λογαριασμού Office365. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 

όνομα χρήστη (username) αλλά και το συνθηματικό (password) που σας έχουν αποσταλεί στο 

ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 

 

Συνοπτικά θα πρέπει: 

1. να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://portal.office.com 

2. να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό  για είσοδο στο Office365.  
Σημειώστε ότι κατά την πρώτη σας πρόσβαση, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το  
συνθηματικό (password), για λόγους ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. 
Σημαντικό είναι να σημειώσετε κάπου το νέο συνθηματικό που θα δημιουργήσετε, ώστε να  
μη χαθεί. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνετε αμέσως τον/την εκπαιδευτικό του παιδιού σας. 
Το νέο συνθηματικό που θα δώσετε θα πρέπει να έχει: 

• 8 τουλάχιστον λατινικούς χαρακτήρες 

• έναν τουλάχιστον χαρακτήρα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

• έναν τουλάχιστον χαρακτήρα που να είναι αριθμός ή σύμβολο.  
3. Αφού ολοκληρώσετε την όλη διαδικασία με επιτυχία, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά 

τον/την εκπαιδευτικό του παιδιού σας με έναν από τους τρόπους που χρησιμοποιείτε για 

επικοινωνία μαζί του/της. 

 

 

Ακολουθήστε τώρα τις πιο κάτω αναλυτικές 

οδηγίες για ενεργοποίηση του λογαριασμού 

Office365 του παιδιού σας 
 

 

 

 

 

https://portal.office.com/


ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 – Αρχική σελίδα εισόδου στο Office365 

  

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 – Σελίδα εισαγωγής ονόματος χρήστη(username) 

 

ΒΗΜΑ1:  Από την ιστοσελίδα 

https://portal.office.com πατούμε στο «Είσοδος» 

ΒΗΜΑ 2:  Εισαγάγουμε το όνομα χρήστη 

(username) που μας έχει σταλεί 

https://portal.office.com/


ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2.1 – Σελίδα εισαγωγής ονόματος χρήστη(username) 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3 – Σελίδα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης 

(συνθηματικού / username) 

 

ΒΗΜΑ 3:  Αφού πληκτρολογήσουμε το όνομα 

χρήστη, πατούμε στο «Επόμενο» 

ΒΗΜΑ 4:  Εισαγάγουμε τον κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password) που μας έχει σταλεί 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3.1 – Σελίδα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης 

(συνθηματικού / username) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 – Σελίδα υποχρεωτικής αλλαγής του κωδικού 

πρόσβασης (συνθηματικού/password) 

ΒΗΜΑ 5:  Αφού πληκτρολογήσουμε τον κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password), πατούμε στο «Είσοδος» 

ΒΗΜΑ 6:  Αυτή είναι η σελίδα όπου θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτική αλλαγή στον 

αρχικό κωδικό πρόσβασης (password). Εάν εμφανιστεί το μικρό παράθυρο πάνω δεξιά, 

επιλέξετε κατά πόσο θέλετε να θυμάται ο υπολογιστής τον κωδικό πρόσβασης ή αν 

επιθυμείτε κάθε φορά να τον πληκτρολογείτε για πρόσβαση στον λογαριασμό σας. 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4.1  – Σελίδα υποχρεωτικής αλλαγής του κωδικού 

πρόσβασης (συνθηματικού/password) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 7:  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτική 

αλλαγή στον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password). 

 

Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει: 

• 8 τουλάχιστον λατινικούς χαρακτήρες 

• έναν τουλάχιστον χαρακτήρα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

• έναν τουλάχιστον χαρακτήρα που να είναι αριθμός ή 
σύμβολο.  

 

Είναι πολύ σημαντικό  να σημειώσετε κάπου τον νέο 
κωδικό πρόσβασης (password) που θα δημιουργήσετε 

ώστε να μη χαθεί, αφού απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία 
για την επανάκτησή του. 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4.2  – Σελίδα υποχρεωτικής αλλαγής του κωδικού 

πρόσβασης (συνθηματικού/password) 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 5 

ΒΗΜΑ 8:  Εισαγάγουμε τον 

αρχικό  κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password)  

ΒΗΜΑ 9:  Εισαγάγουμε τον 

ΝΕΟ  κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password)  

ΒΗΜΑ 10:  

Επαναλαμβάνουμε τον 

ΝΕΟ  κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password)  

ΒΗΜΑ 12:  Πατούμε στο «Επόμενο» 

ΒΗΜΑ 11:  Πατούμε στο «Είσοδος» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.1 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού  

 

Σε αυτό το παράθυρο 

μας δίνεται επιλογή 

για να διατηρούμε τον 

λογαριασμό μας 

ασφαλή με τρεις 

δυνατούς τρόπους, 

από τους οποίους θα 

πρέπει να διαλέξουμε 

τουλάχιστον ένα. 
Ρύθμιση 

ερωτήσεων 

ασφαλείας 

Αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος στο ηλεκτρονικό 

μας ταχυδρομείο 

Αποστολή sms 

στο κινητό μας 

τηλέφωνο  

ΒΗΜΑ 13: Αν από το προηγούμενο παράθυρο 

επιλέξουμε «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ελέγχου 

ταυτότητας», τότε πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 

του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.2 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.3 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

ΒΗΜΑ 14: Αφού πληκτρολογήσουμε τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου 

πατούμε «να μου αποσταλεί μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΒΗΜΑ 15: Πληκτρολογούμε τον κωδικό 

επαλήθευσης που μας έχει αποσταλεί σε 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση που δηλώσαμε στο Βήμα 14.  

ΒΗΜΑ 16:  Πατούμε 

στο «Επαλήθευση» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.4 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.5 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

Φαίνεται πως έχουν αποθηκευτεί 

οι ρυθμίσεις ασφαλείας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

ΒΗΜΑ 17 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  Εφόσον 

επιθυμούμε και δεύτερο τρόπο για 

διατήρηση της ασφάλειας του 

λογαριασμού, μπορούμε να επιλέξουμε τη 

ρύθμιση για τις ερωτήσεις ασφαλείας. 

ΒΗΜΑ 18 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)Σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να ορίσουμε 5 ερωτήσεις 

ασφαλείας και 5 απαντήσεις. Ξεκινούμε πατώντας στο βέλος στην «Ερώτηση ασφαλείας 1» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.6 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6.7 – Διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού 

 

ΒΗΜΑ 19 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ): 
Διαλέγουμε μια οποιαδήποτε 

ερώτηση και δίνουμε 

αντίστοιχη απάντηση (μια 

λέξη μόνο) που να περιέχει 

τρεις τουλάχιστον 

χαρακτήρες. 

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο 

και για τις 5 ερωτήσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να 

σημειώσετε τις απαντήσεις 

που δώσατε σε κάθε 

ερώτηση για να μην τις 

ξεχάσετε! 

ΒΗΜΑ 20 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)  

Επιπρόσθετα μπορούμε να 

επιλέξουμε τη ρύθμιση για 

αποστολή sms στο κινητό 

μας τηλέφωνο 

ΒΗΜΑ 21:  Πατούμε 

στο «τέλος» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 7 – Σελίδα για εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης 

(Εφόσον εμφανιστεί! Αν όχι προχωρούμε στο Παράθυρο 8.) 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 8 

ΒΗΜΑ 22:  Εισαγάγουμε τον 

ΝΕΟ  κωδικό πρόσβασης 

(συνθηματικό / password)  ΒΗΜΑ 23:  Πατούμε 

στο «Είσοδος» 

ΒΗΜΑ 24:  

Πατούμε στο 

«Ναι» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 9 – Είσοδος στο περιβάλλον του Office365 

 

 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 9.1 - Είσοδος στο περιβάλλον του Office365 

 

ΒΗΜΑ 25:  Κλείνουμε το μικρό 

παράθυρο που εμφανίστηκε 

πατώντας στο «Χ» 

ΒΗΜΑ 26:  Πατούμε στο 

εικονίδιο «Teams» 



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 10 - Είσοδος στο περιβάλλον του Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

OFFICE 365 ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MICROSOFT TEAMS 

Σημείωση 1:  

Εφόσον ο λογαριασμός σας είναι πλέον ενεργοποιημένος, την επόμενη φορά που θα σας 

ζητηθεί να μπείτε στον λογαριασμό σας (μετά πάντα από οδηγίες του ΥΠΠΑΝ), θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 

1. να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://portal.office.com για να κάνετε είσοδο στο 

Office365 

2. να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον νέο κωδικό πρόσβασης που 
δημιουργήσατε 

3. αφού εισέλθετε στο περιβάλλον του Office365 να πατήσετε στο εικονίδιο 
Microsoft Teams για να εισέλθετε σε αυτό. 

 

Σημείωση 2:  

Ο λογαριασμός Office365 μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε δεύτερη ψηφιακή συσκευή (tablet 

ή smartphone). Αφού επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα εργάζεται το παιδί σας για 

σκοπούς τηλεδιάσκεψης, 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 μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σας. 

 

Μάρτιος 2020 

Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα 

https://portal.office.com/

