
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΠ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΕΣ 

   1. Αρχικά απαιτείται να εγκαταστήσουμε στο κινητό τηλέφωνό μας ή στη 
φορητή συσκευή τύπου tablet, την δωρεάν εφαρμογή Google Authenticator για 
Android από το PlayStore ή το App store για iOS αντίστοιχα (εκδότης Google LLC) 
(Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 

   2. Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα https://mail.army.gr και συνδεόμαστε στο 
λογαριασμό μας με τα διαπιστευτήριά μας (όνομα χρήστη και συνθηματικό). 

   3. Επιλέγουμε => “Ρυθμίσεις” => “2-Factor Authentication” (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2 
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   4.  Στην οθόνη παραμετροποίησης του 2-Factor Authentication, ΔΕΝ 
γράφουμε δικό μας κλειδί στο πεδίο Secret και αν έχει συμπληρωθεί αυτόματα το 
σβήνουμε (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3 

 

   5.  Επιλέγουμε το: «Συμπληρώστε όλα τα πεδία» – «Fill all fields» και 
συμπληρώνονται αυτόματα όλα τα πεδία. Με ευθύνη του χρήστη θα πρέπει να 
αποθηκεύονται οι τέσσερις (4) κωδικοί ανάκτησης (recovery codes), οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση απώλειας της κινητής συσκευής 
(Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 

   6.  Ανοίγουμε την εφαρμογή Google Authenticator που εγκαταστήσαμε στη 
φορητή μας συσκευή (παρ.1 )και μέσω της επιλογής «σάρωση κωδικού QR», 
σαρώνουμε με την κάμερα της φορητή μας συσκευής τον κωδικό QR που 
εμφανίζεται στην οθόνη (Εικόνα 5). 



Α-3 

 
Εικόνα 5 

 

   7.  Εισάγουμε τον κωδικό που μας δίνει η εφαρμογή, στο κατάλληλο πεδίο 
Check code (Εικόνα 6). 

Εικόνα 6 

 
Προσοχή: Το βήμα αυτό είναι σημαντικό καθώς αν έχει γίνει το οποιοδήποτε λάθος 

και το 2FA δυσλειτουργεί, πρέπει να πατήσουμε απενεργοποίηση της επιλογής 
(activate) και να ξεκινήσουμε από την αρχή, διαφορετικά θα χαθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης στο λογαριασμό και πρέπει να επικοινωνήσουμε με το ΚΕΠΥΕΣ. 

   8.  Επιλέγουμε αποθήκευση/save. (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7 

   9.  Αποσυνδεόμαστε (log out) και απευθείας επανασυνδεόμαστε (log in) με 
τα διαπιστευτήριά μας (όνομα χρήστη και συνθηματικό). Στη συνέχεια εισάγουμε τον 
κωδικό ο οποίος παράγεται από την εφαρμογή του κινητού μας για να ελέγξουμε 
την ορθή λειτουργία του 2FA (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8



 

   10.   Κάθε φορά που επιθυμούμε να συνδεθούμε στο email μας θα απαιτείται 
να εισάγουμε τον επιπλέον κωδικό το οποίο θα παράγει η εφαρμογή (Google 
Authenticator). 

   11.   Σε περίπτωση απώλειας της κινητής συσκευής, πρέπει να επαναληφθεί 
από την αρχή η διαδικασία με νέα συσκευή χρησιμοποιώντας έναν από τους 
κωδικούς ανάκτησης (recovery codes) που είχαμε αποθηκεύσει στην παράγραφο 
5.  

   12.   Σε περίπτωση απώλειας της κινητής συσκευής και των κωδικών 
ανάκτησης (recovery codes) απαιτείται να υποβληθεί αίτημα στο ΚΕΠΥΕΣ στο τηλ. 
210 655-3900 ή στο email postmaster@army.gr. 
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