
Οδηγίεσ ςφνδεςησ  με το Microsoft Teams (απαραίτητη για τα 
Σεμινάρια τησ Βιβλιοθήκησ) 
 Το Microsoft Teams είναι μια ενοποιθμζνθ πλατφόρμα ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ, θ 

οποία περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία, όπωσ διαμοιραςμό αρχείων, ςυνομιλία, ενςωμάτωςθ 

εφαρμογών (office365) αλλά και ςφγχρονεσ ςυνεδρίεσ με ιχο και εικόνα. 
Για να μπορεί κάκε φοιτθτισ/τρια να παρακολουκιςει τα ςεμινάρια τθσ Βιβλιοκικθσ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνοσ ιδρυματικά (με  τον ακαδθμαϊκό 
λογαριαςμό του) μζςω του προγράμματοσ ΔΗΛΟΣ 365 (απλι διαδικαςία). 

Η ςφνδεςθ ςτο Microsoft Teams μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ: 

1) Μζςω φυλλομετρθτι  

2) Μζςω εγκατεςτθμζνθσ εφαρμογισ ςτθ ςυςκευι ςασ  

 

1) Σφνδεςη ςτο Microsoft Teams μζςω φυλλομετρητή. 
 

Η πρόςβαςθ ςτο πρόγραμμα ΔΗΛΟΣ 365 γίνεται μζςω του ςυνδζςμου: 

https://delos365.grnet.gr/ (για τθν ομαλι ςφνδεςθ τθσ πλατφόρμασ προτιμιςτε το 

φυλλομετρθτι Google Chrome). 

 

 

Επιλζγετε “Σφνδεςη” ςτθν πάνω δεξιά πλευρά τθσ πλατφόρμασ του ΔΗΛΟΣ 365. 

Αμζςωσ μετά, επιλζγετε το Ίδρυμα που ανικετε, δθλαδι Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. 
 

 
 

 

 

 

https://delos365.grnet.gr/


Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται μια οκόνθ που ςασ προτρζπει να ςυμπλθρώςετε τα ςτοιχεία 

ςφνδεςισ ςασ. Θα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τον πανεπιςτθμιακό ςασ λογαριαςμό. 

 

Προςοχή: υπάρχει περίπτωςη να ζχετε μπλοκάρει το άνοιγμα παραθφρων ςτον 

φυλλομετρητή και να μην το βλζπετε (επιτρζψτε τα popup παράθυρα) 

 

 
 

 
Μετά τθν επιτυχι ειςαγωγι των ςτοιχείων ςασ, εμφανίηεται θ κεντρικι οκόνθ του ΔΗΛΟΣ 365. 

 
 

 
 

 
Για τθν είςοδό ςασ ςτθν πλατφόρμα Microsoft Teams, επιλζγετε το ςφνδεςμο “Πφλθ του 

Office 365”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ζνα νζο παράκυρο κα ανοίξει, προτρζποντασ, αν κζλετε, να παραμείνετε ςυνδεδεμζνοι 

ςτον υπολογιςτι με τον οποίο ςυνδεκικατε. Προτείνεται να ΜΗΝ διατθρείτε τθ ςφνδεςι 

ςασ, για λόγουσ αςφαλείασ, εκτόσ και αν είςτε απόλυτα ςίγουροι ότι ο υπολογιςτισ ςασ 

είναι προςτατευμζνοσ και χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά και μόνο από εςάσ. 
 

 
 

 

Η επόμενθ οκόνθ εμφανίηει τθν αρχικι ςελίδα του Office 365. 
 

 
 

 
ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΣΑΘ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΓΘΑ 

ΝΑ ΕΘΕΛΘΕΣΕ ΣΟ TEAMS, ΚΑΘΩ ΣΟ OFFICE365 ΕΘΝΑΘ 

ΠΕΡΘΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΛΕΘΣΟΤΡΓΕΘ ΜΕΑ ΑΠΟ ΠΛΟΗΓΟ 

  



2) Σφνδεςη ςτο Microsoft Teams μζςω εγκατεςτημζνησ 
εφαρμογήσ ςτη ςυςκευή ςασ. 

 
Ζχετε τθ δυνατότθτα είτε να ςυνδεκείτε, όπωσ προθγουμζνωσ, ςτο MS-Teams μζςω webapp 
αλλά και να κατεβάςετε τθν εφαρμογι για windows ι το λειτουργικό ςασ 
(https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app).  
 
To MS-Teams είναι διακζςιμο για υπολογιςτζσ και για κινθτζσ ςυςκευζσ (κινθτά) Android ι iOS, 
από τα αντίςτοιχα online καταςτιματα εφαρμογών (PlayStore ι AppleStore) μζςα από τθν 
ςυςκευι ςασ.   
Μετά τθν εγκατάςταςθ κάντε login με τον ιδρυματικό λογαριαςμό: 
 

 
 
“Enter your company email address” βάλτε το username που χρθςιμοποιείτε για τθν 
ταυτοποίθςι ςασ ςτο πανεπιςτιμιο. Προςοχι: αν ςασ ηθτθκεί, ξαναβάλτε το ίδιο username και 
password. Θα μεταφερκείτε ςτθν πφλθ ταυτοποίθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. 

 
Βάλτε το username και τον κωδικό ςασ, όπωσ ςτθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ. 
Στο “Stay signed in?” επιλζξτε “Don’t show this again” και “Yes”. Στθ ςυνζχεια, μετά από μικρι 
αναμονι, κα εμφανιςτεί το παράκυρο τθσ εφαρμογισ MS-Teams. 

Εδώ γράφετε το e-mail ςασ 
username@....uoc.gr 

https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

