
 
ΓΕΝΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MICROSOFT TEAMS 
 

• Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑ 
ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ 
ΜΟΡΦΗ: .......@dsen-ynanp.gr 

 
  
➢ Ο κωδικός που σας χορηγείται είναι προσωρινός και θα σας ζητηθεί από την 

εφαρμογή κατά την πρώτη είσοδο να εισάγετε δικό σας (όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες)   

➢ Φυλάξτε τον δικό σας κωδικό.  Με αυτόν τον δικό σας κωδικό και με το ίδιο όνομα 
χρήστη μπαίνετε στην εφαρμογή ξανά εάν αποσυνδεθείτε ή από οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή.  

➢ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

➢ Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε πρόσβαση στο σύστημα εγκαίρως για να μην 
υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης την τελευταία στιγμή.   

➢ Επιβεβαιώστε μία ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων ότι στην 
εφαρμογή teams στην επιλογή ομάδες εμφανίζεται η ομάδα του μαθήματος ή των 
μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε. 

➢ Ελέγξτε ότι στην επιλογή ημερολόγιο εμφανίζεται σύνδεσμος για το μάθημά σας. 
Εναλλακτικά ελέγξτε στην επιλογή δραστηριότητες για αναρτήσεις link των 
μαθημάτων σας, όπως περιγράφεται στις συνημμένες οδηγίες. 

➢ Οι σύνδεσμοι μπορεί να αναρτηθούν από τους καθηγητές έως και λίγες ώρες πριν 
την έναρξη του μαθήματος. 

➢ Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων εισόδου στην εφαρμογή που τυχόν 
προκύψουν ή απώλειας υφιστάμενου κωδικού, στείλτε email στο 
G.PANAGOPOULOS@dsen-ynanp.gr , αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό 
φυλλαδίου και το τμήμα στο οποίο έχετε εγγραφεί.  

➢ Για οποιοδήποτε άλλο θέμα να απευθύνεστε στο email της γραμματείας του ΚΕΣΕΝ 
(kesenpl@hcg.gr ). 

 
 

ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROSOFT TEAMS 

 

BHMA 1o 
Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Microsoft Teams 
 
https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

Εάν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή και έχετε ενεργοποιήσει το 

λογαριασμό σας από προηγούμενη συμμετοχή σας σε μάθημα τηλε-εκπαίδευσης, 

δείτε τα ΒΗΜΑΤΑ 3 και 4. 

  

https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


ΒΗΜΑ 2ο 
Ενεργοποίηση λογαριασμού και είσοδος στην εφαρμογή 
 
Ανοίξτε την εφαρμογή και κάνετε είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς που 

λάβατε  

 

Εισάγετε το username/email/ όνομα χρήστη που ήρθε στο email σας είτε από τη 
Microsoft είτε από το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ και είναι της μορφής  

ΤΟ ΜΕΘ ΣΑΣ@dsen-ynanp.gr. 
Κάντε αντιγραφή επικόλληση του username, για να είστε σίγουροι πως το εισάγετε 

σωστά προκειμένου να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη 

 

mailto:ΣΑΣ@dsen-ynanp.gr


 

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ήρθε στο email σας είτε από τη Microsoft είτε 
από το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

  
Αναζητήστε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.



 

Εισάγετε: 

 Τρέχων κωδικός πρόσβασης = ο κωδικός που λάβατε με mail. 

 Νέος κωδικός πρόσβασης = δημιουργήστε τον δικό σας κωδικό που πρέπει 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, λατινικά γράμματα 
(τουλάχιστον 1 κεφαλαίο και τουλάχιστον 1 μικρό), σύμβολα (!@#$%) και 
αριθμούς. 

 Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης = ο ίδιος κωδικός που έχετε εισάγει πιο 
πάνω. 

 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ 
ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ 
Είναι ο κωδικός που πλέον ισχύει για την είσοδο στο 
λογαριασμό σας. Με αυτόν τον δικό σας κωδικό και 
με το ίδιο username (της μορφής ΤΟ ΜΕΘ 
ΣΑΣ@dsen-ynanp.gr) μπαίνετε στην εφαρμογή από 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή.  

 
 



 

Είσοδος στην εφαρμογή 

 

 
Ελέγξτε ότι κατάσταση σας είναι ενεργοποιημένη στο Διαθέσιμος-η 

 



 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΕΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ TEAMS ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ 

ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ. 

 

  



BHMA 3o 
Βασικά σημεία χειρισμού της εφαρμογής. 
 

1. Ελέγξτε μία ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων ότι αριστερά : 

 

 
 

Στην επιλογή ομάδες εμφανίζεται η ομάδα του μαθήματος ή των μαθημάτων που 
θα παρακολουθήσετε 

 

 

 

 

 



 

Στην επιλογή ημερολόγιο εμφανίζεται link για τα μαθήματά σας. 

Στο παράδειμα η σύσκεψη αφορά το μάθημα των Α ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ και έχει προγραμματιστεί στις 8 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 12:35-1:25. 

Πατήστε στο πλαίσιο Συμμετοχή την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για 

να συνδεθείτε.  

 

  



Εναλλακτικά εάν ο σύνδεσμος δεν εμφανίζεται στο ημερολόγιο 

 

Πατήστε στο Γενικό κανάλι της ομάδας σας. Ο σύνδεσμος εμφανίζεται σε 

μπλέ πλαίσιο. Πατήστε επάνω στο μπλέ πλαίσιο. 

 

 

Πατήστε στο πλαίσιο Συμμετοχή την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για 

να συνδεθείτε. 

 

 

 

 



2. Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα του μαθήματός σας, αφού πατήστε 

Συμμετοχή σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες: 

 

Πατήστε Συμμετοχή τώρα 

 

Για τη συμμετοχή σας σε μάθημα θα πρέπει να έχετε κάμερα και 

μικρόφωνο. Επιπλέον εάν συμμετέχετε σε εξετάσεις, θα πρέπει να έχετε 

τη δυνατότητα να μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία από τη συσκευή 

που συνδέεστε. Για αυτόν το λόγο προτείνεται η χρήση υπολογιστή κατά 

τη συμμετοχή σας σε εξετάσεις. 

  



3. Σε τακτά διαστήματα, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων: 

 

Ελέγχετε στην επιλογή Δραστηριότητες για μηνύματα και ανακοινώσεις της 

ομάδας σας. 

 

Ελέγχετε τις ανακοινώσεις στο Γενικό κανάλι της ομάδας σας 

 

 



 

Ελέγχετε τις ανακοινώσεις σε όποιο άλλο κανάλι έχετε ενδεχομένως προστεθεί 

(στο παράδειγμα, εκτός από το Γενικό κανάλι, υπάρχει το κανάλι BTM – BRM 7-

12-2020 

  



BHMA 4o 
Εάν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή στη συσκευή σας. 
 
Ανοίξτε την εφαρμογή και ελέγξτε ότι έχετε συνδεθεί με το σωστό λογαριασμό, 

δηλαδή με username της μορφής «ΤΟ ΜΕΘ ΣΑΣ»@dsen-ynanp.gr. Εάν δεν έχετε 

συνδεθεί με το σωστό λογαριασμό, δεν θα εμφανιστεί σε εσάς το περιβάλλον του 

ΚΕΣΕΝ για να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας. Αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε 

με το σωστό λογαριασμό. Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, ζητήστε 

επαναφορά των κωδικών σας και ακολουθήστε το 2ο ΒΗΜΑ. 

Εάν θέλετε να συνδεθείτε και σε δεύτερη συσκευή, δεν θυμάστε τον κωδικό σας και 

ζητήσετε επαναφορά, έχετε υπόψη σας ότι η σύνδεση θα καταργηθεί και στην 

πρώτη συσκευή και θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία ενεργοποίησης του 

2ου ΒΗΜΑΤΟΣ.  

 


