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Βήμα 1: Απόκτηση του πακέτου λογισμικού MS Office 365 

Αρχικά, θα πρέπει να αποκτήσετε το πακέτο λογισμικού MS Office 365 από την επίσημη ιστοσελίδα της 

Microsoft, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

1. Eπισκεφθείτε την ιδρυματική σελίδα του MS Office 365, από τη διεύθυνση 

https://login.microsoftonline.com/?whr=tuc.gr  

 

2. Για την είσοδο σας, εισάγετε:  

• το όνομα χρήστη σε μορφή username@tuc.gr όπου username το όνομα χρήστη του λογαριασμού e-

Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα, 

• ως κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης  του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που 

διαθέτετε στο ίδρυμα. 

https://login.microsoftonline.com/?whr=tuc.gr


 

 

3. Aφού εισέλθετε στο περιβάλλον εργασίας του MS Office 365, επιλέξατε το εικονίδιο Install Office που 

εμφανίζεται στο άνω δεξια άκρο της οθόνης, και από το μενού που αναδύεται την επιλογή Office 365 

apps.  Αν επιθυμείτε την εγκατάσταση άλλης γλώσσας, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Other install 

options. 

 

Τότε θα αρχίσει να κατεβαίνει τοπικά στον υπολογιστή σας η έκδοση του MS Office 365 που διαθέτετε 

ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής σας. Η έκδοση περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα λογισμικά Word, Excel, 

PowerPoint, Notes, Teams, Publisher, Access, Skype For Business. 



 

 

Βήμα 2: Εγκατάσταση του πακέτου λογισμικού MS Office 365 στον υπολογιστή σας 

4. Με διπλό πάτημα κουμπιού πάνω στο όνομα του αρχείου ΟfficeSetup.exe, που εμφανίζεται στο κάτω 

αριστερά άκρο του παράθυρου του browser σας, ξεκινά η εγκατάσταση του πλήρες πακέτου MS Office 

365 στον υπολογιστή σας.  

Προσοχή, αν θέλετε να κάνετε παραμετροποίηση της εγκατάστασης του πακέτου (επιλογή μέρους των 

εφαρμογών ή αλλαγή της θέσης αποθήκευσης), θα πρέπει να ακολουθήσετε άλλη διαδικασία. 

 



 

 

Βήμα 3: Ενεργοποίηση της ιδρυματικής άδειας MS Office 365 και αποδοχή των όρων χρήσης 

5. Όταν ανοίξουμε για πρώτη φορά μια εφαρμογή του πακέτου MS Office 365 π.χ. την εφαρμογή Word, 

μας ζητά να κάνουμε login με τα ιδρυματικά μας στοιχεία για να ενεργοποιηθεί η άδεια χρήσης. 

 

Συγκεκριμένα: 

• εισάγετε το όνομα χρήστη σε μορφή username@tuc.gr όπου username το όνομα χρήστη του 

λογαριασμού e-Yπηρεσιών που διαθέτετε στο ίδρυμα, 

• ως κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης  του λογαριασμού e-Yπηρεσιών που 

διαθέτετε στο ίδρυμα. 



 
 

 

 

6. Αποδεχόμαστε να θυμούνται τα MS Windows το λογαριασμό σύνδεσης και να πραγματοποιείται 

αυτόματη είσοδος σε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές του MS Office 365 του υπολογιστή.  

 

7.  



 

7. Για να προχωρήσετε θα πρέπει να αποδεχτείτε του όρους άδειας χρήσης του Microsoft Office.  

 

 



 

 

8. Ως default file types σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τα Office Open XML formats (docx, xlsx 

κ.τλ.).  

 

 

Βήμα 4: Έλεγχος άδειας χρήσης σε όλες τις εφαρμογές του MS Office 365 

9. Ελέγχουμε την άδεια χρήσης που διαθέτουμε από το μενού επιλογών File > Αccount. 

 



 

10. Ανοίγουμε κάποια άλλη εφαρμογή του MS Office 365 (π.χ. το excel) και βλέπουμε ότι λειτουργεί 

ορθά, ενώ στη μπάρα τίτλων φαίνεται ο λογαριασμός χρήστη με τον οποίο γίνεται η αδειοδότηση. 

 

 

Βήμα 5: Εγκατάσταση του πακέτου ελληνικής γλώσσας 

11. Εφοσον δεν έχετε εγκαταστήσει την ελληνική έκδοση του MS Office 365, μπορείτε από τη σελίδα 

https://support. https://support.microsoft.com/en-us/office/language-accessory-pack-for-office-

82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f, να κατεβάσετε το Greek Language Pack. 



 

12. Εγκαταστήσετε το Greek Language Pack στον υπολογιστή σας, εκτελώντας το αρχείο OfficeSetup.exe 

που κατεβάσατε. 

 

13. Aπό την επιλογή File > Options και την επιλογή Language μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη 

γλώσσα εμφάνισης του μενού (Office display language) και την γλώσσα σύνταξης και γλωσσικού 

ελέγχου (Οffice authoring languages and proofing), 



 

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχει επιλεγεί ως γλώσσα εμφάνισης η Αγγλική και ως γλώσσα σύνταξης η 

Ελληνική. 

 

 

 

 


