
 

 

Οδηγός Ενεργοποίησης Multi Factor Authentication (MFA) 

 

 

 

 

Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής  



Στη σημερινή εποχή οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι τόσο μεγάλοι, που η ταυτοποίηση μόνο με 

συνθηματικά δεν θεωρείται πλέον ασφαλής. Στην προσπάθεια που κάνουμε σαν Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για την βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών, θεωρούμε την εισαγωγή ταυτοποίησης με περισσότερο 

από ένα μέσο πολύ σημαντική. Στην πράξη η ταυτοποίηση στις εφαρμογές του Office 365 (Ο365) θα 

βασίζεται σε κάτι που γνωρίζετε (συνθηματικά) και κάτι που κατέχετε (εφαρμογή σε κινητή συσκευή). 

Ενεργοποίηση 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ο365 όταν ο 

διαχειριστής ενεργοποιήσει MFA για το λογαριασμό σας είναι η ακόλουθη: 

 

1. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή σας για να συνδεθείτε με το Ο365. Μετά τη 

ταυτοποίηση σας θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα 

 

2. Επιλέγουμε Next για να ξεκινήσουμε την διαδικασία ενεργοποίησης MFA 

3. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί θα είναι προεπιλεγμένος ο τρόπος που θα γίνεται το MFA, που 

είναι μέσο κινητής συσκευής και συγκεκριμένου λογισμικού. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε την 

διαδικασία χρειάζεστε μια κινητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android. 



 

4. Επιλέγουμε Mobile App, Use verification code και ακολούθως Set up για να συνδέσουμε την 

κινητή μας συσκευή 

5. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί ακολουθούμε τους συνδέσμους ώστε να εγκαταστήσουμε 

την εφαρμογή Microsoft Authenticator στην κινητή μας συσκευή. Σε περίπτωση που ζητηθεί η 

συγκατάθεση σας για πρόσβαση στην κάμερα, είναι σημαντικό να απαντήσετε καταφατικά. 

 



6. Μετά την εγκατάσταση, εκτελούμε την εφαρμογή και επιλέγουμε να την συνδέσουμε με Work 

or school account 

 

7. Αφού προσθέσουμε το λογαριασμό μας στη μορφή username@ucy.ac.cy θα εμφανιστεί το 

λογισμικό της κάμερας για να σαρώσουμε την εικόνα (QR code) στην οθόνη του υπολογιστή 

8. Μετά την σύνδεση της εφαρμογής με το λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να γίνει ακόμα μια 

επαλήθευσή. 

 



9. Η εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή εμφανίζει ένα εξαψήφιο αριθμό που πρέπει να 

πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας. Ο αριθμός αυτός είναι έγκυρος για 30 δευτερόλεπτα. Ο 

χρόνος που απομένει εμφανίζεται μέσα σε ένα κύκλο. Σε περίπτωση που ο αριθμός έχει αλλάξει 

στην κινητή σας συσκευή, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον νέο αριθμό. 

 

10. Επιλέγουμε Verify για να ολοκληρώσουμε την επαλήθευση. 

11. Ακολούθως στη νέα οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Done για να ολοκληρώσουμε την 

διαδικασία. Δεν χρειάζεται πληκτρολογήσουμε τηλεφωνικό αριθμό. 

 

  



Διαχείριση συσκευών 
Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μια συσκευή αλλά συνιστάται να συνδέσετε όσο το δυνατό 

λιγότερες για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής σας με καινούργια, θα 

πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί στη καινούργια συσκευή η εφαρμογή Microsoft Authenticator και 

ακολούθως ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Μεταβείτε στον σύνδεσμο https://office.com 

2. Εάν σας ζητηθεί να ταυτοποιηθείτε, καταχωρίστε τα συνθηματικά σας, και ακολούθως 

χρησιμοποιήστε τον αριθμό από την παλιά συσκευή για να προχωρήσετε 

3. Στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης κάνουμε αριστερό κλικ στα αρχικά μας ή στη φωτογραφία 

και ακολούθως επιλέγουμε View account 

 

4. Στη νέα σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Security info από το μενού στα αριστερά 

https://office.com/


 

5. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Add method και ακολουθούμε τις οδηγίες για 

ενεργοποίηση από το βήμα 4 

 

Σε περίπτωση που η υφιστάμενη σας συσκευή σταματήσει να λειτουργεί ή δεν έχετε πλέον πρόσβαση 

σε αυτή, για να μπορέσετε να καταχωρήσετε νέα συσκευή πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο 

εξυπηρέτησης. 

 



Συμβουλές 
• Βίντεο με τη διαδικασία ενεργοποιήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ 

• Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν είναι συμβατή (παλιά συσκευή/λειτουργικό σύστημα) με 

την εφαρμογή Microsoft Authenticator μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google 

Authenticator 

• Εάν η Android συσκευή σας δεν έχει Google Play Store, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

εναλλακτικό όπως το APKPure 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία MFA πριν την υποχρεωτική 

εφαρμογή στο λογαριασμό σας, μπορείτε να το πράξετε ακολουθώντας τις οδηγίες από το 

σημείο Διαχείριση Συσκευών του υφιστάμενου οδηγού 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8OzabuNwHI
https://apkpure.com/apk-install.html

