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ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE  

Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). 

Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: 

www.skype.com 

 

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε 

ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. 

  

http://www.skype.com/
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Στθν ςελίδα που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια,  

κάνουμε κλικ ςτο «Get Skype for Windows»  

 

και ςτθν επόμενθ ςελίδα κλικ ςτο «Download now» 
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Περιμζνουμε μζχρι να εμφανιςτεί ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου του 

προγράμματοσ περιιγθςθσ (Internet Explorer) μια κίτρινθ γραμμι για τθ λιψθ του 

προγράμματοσ που πρόκειται να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ. 

 

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςε αυτι τθν κίτρινθ γραμμι και ςτο μενοφ που εμφανίηεται 

κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «Λιψθ αρχείου…». 

Εμφανίηεται το παράκυρο τθσ λιψθσ αρχείου. 

Οι επιλογζσ που ζχει είναι :  

Εκτζλεςθ = κατζβαςμα και 

εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι μασ 

χωρίσ αποκικευςθ του αρχείου 

εγκατάςταςθσ ςτον υπολογιςτι 

μασ 

Αποκικευςθ = κατζβαςμα και 

αποκικευςθ ςτον υπολογιςτι μασ 

του αρχείου εγκατάςταςθσ, ϊςτε 

ςτθ ςυνζχεια να μποροφμε να 

εγκαταςτιςουμε το πρόγραμμα  όςεσ φορζσ κζλουμε και ςε όςουσ υπολογιςτζσ 

διακζτουμε. 

Επιλζγουμε τθν «Αποκικευςθ» κάνοντασ κλικ ςτο αντίςτοιχο κουμπί. 

Ανοίγει παράκυρο για επιλογι ςε ςυγκεκριμζνο φάκελο του υπολογιςτι μασ.  

Στα Windows Vista επιλζγουμε το φάκελο «Λιψεισ» ςτουσ φακζλουσ του χριςτθ 

μασ. Στα Windows XP επιλζγουμε κάποιο φάκελο για «Λθφκζντα αρχεία» ι 

«Downloads» ςτον δίςκο του υπολογιςτι μασ. 
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Το πρόγραμμα κατεβαίνει και αποκθκεφεται ςτον 

υπολογιςτι μασ και βλζπουμε τθν εξζλιξθ τθσ αποκικευςθσ 

με τθν πράςινθ γραμμι που γεμίηει από αριςτερά προσ τα 

δεξιά, όπωσ φαίνεται ςτθ πλαϊνι εικόνα. 

Όταν ολοκλθρωκεί θ λιψθ, κλείνουμε τον Internet Explorer και ανοίγουμε το 

φάκελο ςτον οποίο αποκθκεφςαμε 

το αρχείο που μόλισ κατζβθκε από 

το internet. 

Κάνουμε διπλό κλικ ςτο αρχείο 

αυτό, που το όνομά του είναι 

«SkypeSetup» για να αρχίςει θ 

εγκατάςταςθ του Skype ςτον 

υπολογιςτι μασ. 

Μόλισ ανοίξει το παράκυρο τθσ εγκατάςταςθσ, κλείνουμε το παράκυρο του 

φακζλου και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υμφωνϊ να γίνει εγκατάςταςθ» 

 

Στο επόμενο βιμα τθσ εγκατάςταςθσ, απενεργοποιοφμε τισ επιλογζσ για 

εγκατάςταςθ των προγραμμάτων Google Chrome και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί 

«υνζχιςθ και εγκατάςταςθ του Skype». 
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Η εγκατάςταςθ ολοκλθρϊνεται και βλζπουμε τθν 

εξζλιξθ τθσ και το % ολοκλιρωςθσ τθσ και 

εναπομείναντα δευτερόλεπτα, όπωσ ςτθν πλαϊνι 

εικόνα. 

 

 

 

Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ κάνουμε κλικ 

ςτο κουμπί «Σζλοσ». 

 

Αμζςωσ μετά ανοίγει το Skype για να δθμιουργιςουμε λογαριαςμό. 

Πλθκτρολογοφμε (με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) τα ςτοιχεία μασ τα οποία κζλουμε να 

φαίνονται από άλλα μζλθ του Skype. 

  

Το όνομα Skype δθμιουργείτε  αυτόματα από το πλιρεσ όνομα που ζχουμε 

πλθκτρολογιςει με τελείεσ αντί για κενά διαςτιματα ανάμεςα ςτισ λζξεισ. 

Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 6 χαρακτιρεσ και κατά 

προτίμθςθ γράμματα και αρικμοφσ. Τον πλθκτρολογοφμε 2 φορζσ. 
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Σε κάκε κουτάκι (πεδίο) τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ καταχϊρθςθσ, το Skype 

επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα τθσ καταχϊρθςθσ μασ με ζνα πράςινο «». 

Πλθκτρολογοφμε ζνα ζγκυρο e-mail για επικοινωνία του Skype και για επαναφορά 

ξεχαςμζνου κωδικοφ πρόςβαςθσ Skype. Ομοίωσ με κωδικό, πλθκτρολογοφμε 2 

φορζσ το e-mail αυτό. 

Στθ ςυνζχεια κάνουμε κλικ ςτο «υμφωνϊ – δθμιουργία λογαριαςμοφ». 

 

Το Skype ελζγχει αν το όνομα που πλθκτρολογιςαμε είναι διακζςιμο. 

Εφόςον είναι, το Skype μασ ηθτάει να πλθκτρολογιςουμε τθν πόλθ τθσ Ελλάδασ 

που βριςκόμαςτε (για να μποροφμε αργότερα να μεταφζρουμε το Skype μασ ςτο 

ςτακερό ι κινθτό τθλζφωνό μασ).  

Επίςθσ πρζπει να καταχωριςουμε τθν θμερομθνία γζννθςισ μασ (δεν είμαςτε 

υποχρεωμζνοι να καταχωριςουμε τθν πραγματικι αν δεν το επικυμοφμε) 

και τον αρικμό του κινθτοφ μασ τθλεφϊνου (ομοίωσ δεν είναι απαραίτθτο να 

καταχωριςουμε το πραγματικό, αλλά αυτό που κα καταχωριςουμε, κα είναι αυτό 

ςτο οποίο κα μπορζςουμε αργότερα – εφόςον επικυμοφμε – να εκτρζψουμε το 

Skype μασ). 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «ΟΚ». 
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Ο λογαριαςμόσ μασ ςτο Skype ζχει δθμιουργθκεί και το Skype κα ξεκινά αυτόματα 

κάκε φορά που κα ανοίγουμε τον υπολογιςτι μασ. 

Αποεπιλζγουμε να μθν εμφανίηεται θ οκόνθ υποδοχισ Skype κάκε φορά που ξεκινά 

το Skype. 

 

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι «ελζγξτε τον ιχο ςασ» για να δοκιμάςουμε αν 

λειτουργοφν καλά ςτο Skype το μικρόφωνο και τα θχεία του υπολογιςτι μασ. 
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Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «δοκιμι μικροφϊνου» για να πραγματοποιιςουμε 

ζλεγχο  του μικροφϊνου του υπολογιςτι μασ ςτο Skype. Μιλάμε και εφόςον 

ζχουμε ςυνδζςει το μικρόφωνό ςωςτά κα δοφμε μια πράςινθ γραμμι να 

μεγαλϊνει ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ φωνισ μασ.  

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Ναι» εφόςον ςυμβαίνει αυτό. 

 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «δοκιμι θχείων» για να πραγματοποιιςουμε ζλεγχο των 

θχείων του υπολογιςτι μασ ςτο Skype. Κάνουμε κλικ ςτο «Πατιςτε εδϊ» και 

εφόςον ακοφγεται χαρακτθριςτικόσ ιχοσ κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Ναι». 

 

Σε άλλθ οδθγία με αντίςτοιχο video μπορείτε να δείτε αναλυτικότερο ζλεγχο 

θχείων και μικροφώνου. 
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Σε αυτι τθν οδθγία και το αντίςτοιχο video δεν είχαμε ςυνδζςει κάμερα ςτον 

υπολογιςτι μασ και ζτςι δεν μποροφμε να πραγματοποιιςουμε ζλεγχο κάμερασ. 

 

Μπορείτε να το δείτε ςε άλλθ οδθγία (και video). 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υνζχιςθ». 

 

 

Στθ ςυνζχεια κάνουμε δοκιμαςτικι κλιςθ για να ελζγξουμε τα θχεία και το 

μικρόφωνό του υπολογιςτι μασ, αν λειτουργοφν ςωςτά ςτο Skype. Αυτό μπορείτε 

να το δείτε ςε άλλθ οδθγία με αντίςτοιχο video 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Επιςτροφι ςτθν οκόνθ υποδοχισ» και ςτο βζλοσ για 

ςυνζχεια. 
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Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί 

«Προςωποποίθςθ» και ςτθν 

επιλογι «αλλάξτε τθ φωτογραφία 

ςασ»  

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί 

«Αναηιτθςθ» και  

επιλζγουμε από φάκελο του 

υπολογιςτι μασ τθν εικόνα που 

κζλουμε να ζχουμε και να βλζπουν 

οι άλλοι χριςτεσ του Skype. 

 

 

 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Νζο» και ςτθν επιλογι «Νζα επαφι» για να βροφμε και 

να προςκζςουμε ςτο Skype μασ 

επαφζσ χρθςτϊν Skype. 

Πλθκτρολογοφμε το πικανό 

όνομα χριςτθ Skype και κάνουμε 

κλικ ςτο κουμπί «Εφρεςθ». Αν δεν 

μπορεί το Skype να βρει κάποια 

επαφι, διορκϊνουμε το όνομα 

χριςτθ που ζχουμε 

πλθκτρολογιςει και κάνουμε 

πάλι κλικ ςτο κουμπί  «Εφρεςθ». 

Στθ λίςτα των επαφϊν που εμφανίηεται κάνουμε κλικ ςτθν επαφι που μασ 

ενδιαφζρει και κλικ ςτο κουμπί «Προςκικθ επαφισ».  
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To Skype μασ ενθμερϊνει ότι κα 

ςτείλει θλεκτρονικό μινυμα ςτον 

χριςτθ που επιλζξαμε για να τον 

ενθμερϊςει ότι ηθτιςαμε να 

προςκζςουμε τθν επαφι του ςτο 

Skype ςτισ δικζσ μασ επαφζσ του 

Skype. 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί 

«Αποςτολι». 

 

 

Εφόςον επικυμοφμε μποροφμε να αναηθτιςουμε άλλεσ επαφζσ κάνοντασ κλικ ςτο 

κουμπί «Προςκζςτε περιςςότερεσ επαφζσ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Κλείςιμο» για να κλείςουμε το παράκυρο προςκικθσ 

επαφϊν Skype. 
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To Skype είναι ζτοιμο για να κάνουμε και να δεχκοφμε κλιςεισ. 

 

Το κλείςιμο Skype κρατάει το Skype ςε αναμονι ςτο χϊρο ειδοποιιςεων των 

Windows. Με διπλό κλικ ςτο εικονίδιο του ςτθν περιοχι αυτι, επανζρχεται ςε 

λειτουργία. Ομοίωσ και όταν ζχουμε ειςερχόμενθ κλιςθ. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

  

www.helpu.eu 
support@helpu.eu  

http://www.helpu.eu/
mailto:support@helpu.eu

