
ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 
Για να είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε ό,τι έχει 
να προσφέρει το Διαδίκτυο, θα χρειαστείτε ένα 
λογαριασμό στο Διαδίκτυο με μια υπηρεσία παροχής 
Διαδικτύου (ISP). Οι ISPs, όπως η Telstra BigPond, 
παρέχουν αυτούς τους λογαριασμούς συνήθως 
με μηνιαίο πάγιο, σαν τηλεφωνική υπηρεσία.

Θα χρειαστείτε επίσης αυτό που ονομάζεται 
μόντεμ (ή δρομολογητής μόντεμ). Είναι ένα μικρό 
κουτί που μετατρέπει τα σήματα δεδομένων από τον 
υπολογιστή σας σε κάτι που μπορεί να αποσταλεί 
μέσω Διαδικτύου. Η υπηρεσία παροχής Διαδικτύου 
(ISP) θα είναι σε θέση να σας πουλήσει ένα μόντεμ, 
όταν δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτήν.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο:
 1.  Ο παλιός τρόπος μέσω τηλεφώνου, που 

κάνει τηλεφωνικές κλήσεις σε μια υπηρεσία 
παροχής Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιεί 
κωδικοποιημένους έντονους ήχους για τη μετάδοση 
δεδομένων. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
ή να λάβετε τηλεφωνικές κλήσεις ενώ είστε 
συνδεδεμένοι μέσω τηλεφώνου στο Διαδίκτυο. 

2.  Μέσω ADSL, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ειδικό μόντεμ 
για να μετατρέψει την υφιστάμενη τηλεφωνική 
σας γραμμή σε υψηλής ταχύτητας τηλεφωνική 
γραμμή. Μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο την 
ίδια στιγμή που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. 

3.  Μέσω 3G/4G που χρησιμοποιεί τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. 

4.  Μέσω δορυφόρου, που μεταδίδει 
δεδομένα από δορυφόρους. 

5.  Ο καλωδιακός, που χρησιμοποιεί 
καλώδια Foxtel® για τα δεδομένα. 

Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες διαθέσιμες σε 
όλες τις περιοχές. Η υπηρεσία ISP θα σας πει 
ποιοι τρόποι είναι διαθέσιμοι σε εσάς.

Για τα άτομα που δεν μεγάλωσαν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το Διαδίκτυο 
μπορεί να φαίνεται παράξενο και δύσχρηστο. Το Διαδίκτυο, ωστόσο, είναι πολύ 
φιλικό προς το χρήστη, και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκατομμύρια 
ιστοσελίδες, να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνει αγορές 
και διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, και πολλά άλλα.
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ
Υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά 
μηνιαία όρια διαθέσιμα σε διαφορετικούς 
λογαριασμούς στο Διαδίκτυο. 
• Η ταχύτητα της σύνδεσης καθορίζει πόσο 

γρήγορα εμφανίζονται οι ιστοσελίδες. Επίσης, 
μπορεί να επηρεάσει πράγματα όπως η ποιότητα 
της συνομιλίας μέσω βίντεο κλήσης. Η ταχύτητα 
μετριέται σε kilobits ανά δευτερόλεπτο (Kbps) ή 
megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps), όπου 1mbps 
ισούται με 1.000kbps. 

• Το μηνιαίο όριο λήψεων καθορίζει τον όγκο 
των δεδομένων και των μέσων που μπορείτε να 
κατεβάσετε πριν η υπηρεσία ISP σας διακόψει, 
επιβραδύνει τη σύνδεσή σας ή σας χρεώσει 
επιπλέον (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
συμφωνίας του λογαριασμού σας για το Διαδίκτυο). 
Ο όγκος μετράται σε gigabytes (GB) και μερικές 
φορές megabytes (MB), όπου ένα GB είναι ίσο με 
1.000MB. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ
Χρήση του Browser (προγράμματος πλοήγησης)  
στον Ιστό.
Η πλοήγηση στον Ιστό είναι εύκολη αφού συνδεθείτε! 
Απλώς ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούν 

το λειτουργικό σύστημα της Microsoft® Windows® 
ξεκινούν το πρόγραμμα Internet Explorer® μόλις 
κάνετε κλικ στο λογότυπο του Internet Explorer®. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές Apple Macintosh ξεκινούν 
το πρόγραμμα πλοήγησης Safari. 

Τύποι σύνδεσης 
στο Διαδίκτυο και 

ταχύτητες

Επιλογές περιήγησης  
Πίσω / Εμπρός 

Γραμμή Διευθύνσεων

Γραμμή Αναζήτησης Google

Νέα 
καρτέλα

Γραμμή Κύλισης

Με καλώδιο

Μέσω 
δορυφόρου

Μέσω  
3G / 4G

Μέσω ADSL

Μέσω 
τηλεφώνου

ΑΡΓΗ             ΓΡΗΓΟΡΗ

Αρχική, Αγαπημένα και 
Ρυθμίσεις

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

Το εικονίδιο του 
Internet Explorer

Το εικονίδιο 
του Safari
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης, θα δείτε 
μια Γραμμή Address (Διεύθυνση) στην κορυφή του 
παραθύρου. Εκεί θα πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση 
της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε. Στους 
περισσότερους υπολογιστές, υπάρχει μια ιστοσελίδα 
από προεπιλογή στην οποία μεταβαίνετε αυτόματα 
κατά την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης. 

3.  Πάρτε το δείκτη του ποντικιού σας και κάντε κλικ 
στη Γραμμή Address (Διεύθυνση). Τώρα, στη Γραμμή 
Address (Διεύθυνση) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
της τοποθεσίας που θέλετε να επισκεφθείτε (π.χ. 
www.wikipedia.org), στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 
Enter στο πληκτρολόγιό σας. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ONLINE (Σε Απευθείας Σύνδεση)

• Μην ανοίγετε τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν 
δεν γνωρίζετε ότι είναι ασφαλή. 

• Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ξένους, είτε σε 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ιστοσελίδες.

• Οι άνθρωποι λένε ψέματα για τον εαυτό τους στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μπορεί να αναφέρει ότι προέρχεται από την 
τράπεζά σας, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε 

να είναι κάποιος που προσπαθεί να σας κλέψει. Αν 
ανησυχείτε, καλέστε την τράπεζά σας αμέσως.

• Μην εγκαθιστάτε προγράμματα που προέρχονται από 
αναξιόπιστες πηγές.

• Να προσέχετε πολύ σε ποιον δίνετε τα στοιχεία της 
πιστωτικής κάρτας σας.

• Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας στο Διαδίκτυο για 
την προστασία του υπολογιστή σας και των αρχείων σας. 

• Να είστε πάντα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί!

Πλοήγηση στον ιστό
Σε ό,τι αφορά την περιήγηση στον ιστό, οι τρεις βασικοί 
τρόποι περιλαμβάνουν:
1. Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας 

στη γραμμή Address (Διεύθυνση) του 
προγράμματος περιήγησης.

2. Να κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο. Όταν 
επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, θα παρατηρήσετε 
ότι μερικές λέξεις στη σελίδα τονίζονται με μπλε 
χρώμα (και μερικές φορές είναι υπογραμμισμένες). 
Ονομάζονται υπέρ-συνδέσεις. Θα σας μεταφέρουν 
σε μια άλλη σελίδα όταν κάνετε κλικ πάνω τους. 
Οι εικόνες μπορεί να είναι επίσης υπέρ-συνδέσεις. 
Αν μια εικόνα είναι υπέρ-σύνδεση, ο δείκτης του 
ποντικιού σας θα αλλάξει όταν τον μετακινήσετε 
πάνω της.

3. Χρήση των επιλογών περιήγησης. Οι επιλογές 
του βέλους του προγράμματος περιήγησης σας 
επιτρέπουν να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη 
σελίδα, ή να πάτε πάλι μπροστά, αν έχετε ήδη 
επισκεφθεί μια σελίδα

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τις 
επιλογές Home (Αρχική) και Favourites (Αγαπημένα), 
που βρίσκονται στη γραμμή του προγράμματος 
περιήγησης.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδα
Οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι πάρα πολύ μεγάλες 
για να χωρέσουν στην οθόνη στο σύνολό τους. Πολλές 
έχουν μεγάλο μήκος, μερικές έχουν πολύ μεγάλο 
πλάτος.

Μπορείτε να μετακινήσετε τη σελίδα πάνω-κάτω 
(και αριστερά και δεξιά), μετακινώντας τον δείκτη 
του ποντικιού στη Γραμμή Κύλισης στα δεξιά ή στο 
κάτω μέρος της σελίδας. Στη συνέχεια κάντε κλικ και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού και 
μετακινήστε τη γραμμή επάνω και κάτω. 

Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με Win-
dows, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα 
βέλους στο πληκτρολόγιό σας, ή τον τροχίσκο κύλισης 
(που είναι ο τροχίσκος στο ποντίκι σας. Γυρίζοντάς τον, 
μπορείτε να μετακινήσετε τη σελίδα πάνω-κάτω.)

Εκτέλεση αναζήτησης στον Ιστό
Δεν είστε υποχρεωμένοι να θυμάστε τη διεύθυνση 
του κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Για να βρείτε 
ιστοσελίδες σχετικά με ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, 
πρέπει απλώς να εκτελέσετε μια αναζήτηση.

Υπάρχει μια σειρά από δημοφιλή εργαλεία αναζήτησης για 
τον Ιστό, αλλά η πιο δημοφιλής είναι η μηχανή αναζήτησης 
Google™.
1. Για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο με τη μηχανή 

αναζήτησης Google™, πληκτρολογήστε www.
google.com στη γραμμή Address  (Διεύθυνση) του 
προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. 

2. Θα εμφανιστεί η κύρια σελίδα της μηχανής αναζήτησης 
Google. Στη μέση της σελίδας βρίσκεται η γραμμή 
αναζήτησης Google. 

3. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή 
αναζήτησης, κάντε κλικ σε αυτήν, πληκτρολογήστε ό,τι 
σας ενδιαφέρει για να αναζητήσετε πληροφορίες, και 
πατήστε Enter. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αρκετές 
λέξεις ή μία, και θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα όσο 
πιο συγκεκριμένοι είστε. 

4. Θα εμφανιστεί η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης 
. Η αναζήτηση Google θα ανταποκριθεί με σελίδες 
που πιστεύει ότι είναι οι πιο σχετικές με τους όρους 
αναζήτησης. Η σελίδα αποτελεσμάτων θα έχει 
συνδέσεις με μπλε χρώμα όπου θα μπορείτε να κάνετε 
κλικ για να δείτε πολλές ιστοσελίδες. 

5. Στο δεξί μέρος και στην κορυφή της σελίδας βρίσκονται 
αγγελίες, οι οποίες επισημαίνονται στη σελίδα. 

6. Εάν η περιγραφή μιας ιστοσελίδας σάς φαίνεται σωστή, 
μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στον μπλε 
σύνδεσμο και κάντε κλικ πάνω σε αυτόν. Μπορείτε 
πάντα να επιστρέψετε στην προηγούμενη κάνοντας κλικ 
στο βέλος Back (Πίσω) στο πρόγραμμα περιήγησης.

7. Μπορείτε να δείτε περισσότερα αποτελέσματα με 
την κύλιση προς τα κάτω και κάνοντας κλικ στο Next 
(Επόμενο). 

8. Μπορείτε να επιστρέψετε στο www.google.com ανά 
πάσα στιγμή και να εκτελέσετε νέα αναζήτηση. 

Το Διαδίκτυο δεν είναι απαλλαγμένο από παγίδες. Για κάθε νέο χρήστη στο Διαδίκτυο είναι βασική γνώση να 
γνωρίζει πώς να παραμείνει ασφαλής online (σε απευθείας σύνδεση). Μερικά σημαντικά πράγματα που θα πρέπει 
να θυμάστε:

www.google.com 

www.youtube.com/telstra

www.bbc.co.uk/webwise/  

www.abc.net.au  

go.bigpond.com

www.bom.gov.au 

www.youtube.com  

www.flickr.com  

www.shopbot.com.au

www.ebay.com.au  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
Είναι πιθανό να καταλήξετε με ένα αριθμό ιστοσελίδων 
που σας αρέσει να επισκέπτεστε πολύ συχνά. Αντί να 
πρέπει να πληκτρολογείτε πάντα τη διεύθυνσή τους, 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια γρήγορη σύνδεση 
στο πρόγραμμα περιήγησης, στην οποία μπορείτε να 
κάνετε κλικ αντί να πληκτρολογείτε ξανά τη διεύθυνση. 
Στον Internet Explorer® ονομάζονται Favourites 
(Αγαπημένα). Σε άλλα προγράμματα περιήγησης, 
ονομάζονται Bookmarks (Σελιδοδείκτες).

Προσθήκη Σελιδοδείκτη
Στον Internet Explorer® η επιλογή Favourites 
(Αγαπημένα) είναι το εικονίδιο με το αστέρι πάνω δεξιά. 
Για να προσθέσετε ένα αγαπημένο:
1. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που θα θέλατε να κάνετε 

σελιδοδείκτη.
2. Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Favourites 

(Αγαπημένα). Θα εμφανιστεί ο τρέχων κατάλογος 
των Αγαπημένων. Όλα τα προγράμματα περιήγησης 
διαθέτουν λίγα ενσωματωμένα αγαπημένα. 

3. Κάντε κλικ στο Add to Favourites (Προσθήκη στα 
Αγαπημένα).

4. Η ιστοσελίδα θα προστεθεί στον κατάλογο των 
Αγαπημένων. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στα 
Αγαπημένα, θα τη βλέπετε.

Για να ανοίξετε έναν σελιδοδείκτη, ανοίξτε απλώς τη 
γραμμή των Αγαπημένων και κάντε αριστερό κλικ  
πάνω της.

Μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας
Μερικές φορές συναντάμε ιστοσελίδες που είναι 
πραγματικά δύσκολο να διαβάσουμε. Εάν βρίσκετε ότι το 
κείμενο είναι πολύ μικρό, είναι πραγματικά εύκολο να το 
μεγεθύνετε. Στο πληκτρολόγιό σας, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο ελέγχου (Ctrl) και πιέστε το πλήκτρο + 
για μεγέθυνση και για να γίνει το κείμενο μεγαλύτερο. 
(Μπορείτε να το σμικρύνετε πάλι κρατώντας πατημένο το 
πλήκτρο Ctrl και πατώντας το πλήκτρο – )

ΛΗΨΗ
Χρήση καρτελών
Οι καρτέλες του προγράμματος περιήγησης σας 
επιτρέπουν να έχετε περισσότερες από μία ιστοσελίδες 
ανοικτές ταυτόχρονα.

Οι καρτέλες εμφανίζονται στην κορυφή του 
παραθύρου του προγράμματος περιήγησης. Από 
προεπιλογή, υπάρχει μόνο μια. Είναι το πλαίσιο με την 
περιγραφή της ιστοσελίδας εντός του.  

Αν θέλετε να έχετε και άλλες καρτέλες ανοιχτές, 
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Δίπλα στην κύρια καρτέλα θα δείτε ένα μικρό πλαίσιο. 

Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω του και θα δείτε να 
εμφανίζεται ένα νέο εικονίδιο καρτέλας. Κάντε κλικ 
στο εικονίδιο.

2. Θα εμφανιστεί μια νέα καρτέλα. Μπορείτε να 
μεταβείτε σε οποιαδήποτε διεύθυνση σας αρέσει 
σε αυτή τη νέα καρτέλα. Αυτό δεν θα επηρεάσει την 
αρχική σας καρτέλα.

3. Μπορείτε πάντα να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των 
ανοικτών καρτελών κάνοντας απλώς κλικ στην 
καρτέλα που θέλετε να μεταβείτε.

4. Μπορείτε επίσης πάντα να ανοίξετε περισσότερες 
καρτέλες κάνοντας κλικ στην επιλογή New Tab (Νέα 
Καρτέλα).

5. Κάντε κλικ στο μικρό X σε μια καρτέλα για να κλείσετε 
αυτήν τη συγκεκριμένη καρτέλα. 

Αποθηκεύστε τους 
ιστότοπους που 
επισκέπτεστε συχνά στα 
Favourites (Αγαπημένα) για 
εύκολη πρόσβαση

Το πρόγραμμα της «Tech Savvy Seniors» είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας των Seniors Card Partners στη Νότια Νέα Ουαλία,  
στη Βικτώρια και στην Κουηνσλάνδη με την Telstra. Για περισσότερες πληροφορίες: www.telstra.com.au/telstra-seniors/

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση και τα οποιαδήποτε συνοδευτικά υλικά προορίζονται αυστηρά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Η έκδοση αυτή και 
οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό δεν συνιστούν προωθητική ενέργεια, επιβεβαίωση ή έγκριση για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται, παρουσιάζεται ή επιδεικνύεται στην έκδοση 
και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό. Η παρούσα έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως αρχικά πληροφοριακά στοιχεία μόνο.  
Δεν προορίζονται να αποτελέσουν ολοκληρωμένο οδηγό ή να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
Έχουν γίνει λογικές προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό ήταν σωστές κατά την παραγωγή. 
Ωστόσο, οι συγγραφείς, παραγωγοί και παρουσιαστές αυτής της έκδοσης και οποιουδήποτε συνοδευτικού υλικού (τα Αρμόδια Πρόσωπα) * δεν παρέχουν καμία βεβαίωση ή εγγύηση ως προς την 
ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα των πληροφοριών σε αυτή την έκδοση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτήν την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό παρέχονται μόνο με την προϋπόθεση ότι το κοινό θα είναι υπεύθυνο για τη δική του 
εκτίμηση επί των θεμάτων που αναφέρθηκαν στην παρούσα και το συμβουλεύουμε να επαληθεύει όλες τις σχετικές αναδημοσιεύσεις, δηλώσεις και πληροφορίες.
* Τα Αρμόδια Πρόσωπα:
•  αποκλείουν, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, όλες τις άμεσα εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία σε 

αυτή την έκδοση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
•  δεν υποχρεούνται να αναβαθμίσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτή την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό ή να διορθώσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στην έκδοση και 

οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Και
•  διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να απαλείψουν την έκδοση (και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό) και οποιοδήποτε μέρος των 

περιεχομένων σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας αποποίησης ευθυνών) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
*  Τα Αρμόδια Πρόσωπα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία, εταιρική σχέση ή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέκεται στην παραγωγή της έκδοσης αυτής και τα αντίστοιχα στελέχη, 

υπαλλήλους και εκπροσώπους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
Όλα τα ονόματα προϊόντων ή ιστοσελίδων που αναφέρονται σε αυτή την εκπαιδευτική έκδοση μπορεί να είναι τα καταχωρηθέντα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα τρίτων στην Αυστραλία 
και/ή σε άλλες χώρες.

Το Google και το Gmail είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Η Microsoft, τα Windows και το Outlook είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Το Yahoo! ®είναι σήμα κατατεθέν της Yahoo! Inc. Καμία αναφορά σε εμπορικά σήματα τρίτων μέσα σε αυτό το υλικό δεν αντικατοπτρίζει κάποιο σύλλογο ή 
συνεταιρισμό, ούτε αποτελεί έγκριση, επικύρωση ή χορηγία του υλικού αυτού από αυτά τα τρίτα μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Πνευματικά δικαιώματα© της Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) και του Υπουργείου Υγείας & Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Βικτώριας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Το υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας, και μέσω διεθνών συνθηκών, σε άλλες χώρες. Κανένα μέρος αυτού του υλικού δεν μπορεί να 
κυκλοφορήσει, διανεμηθεί, αντιγραφεί, αποθηκευθεί, διαβιβαστεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο είτε ηλεκτρονικό, μηχανικό, καταγραφής ή άλλο τρόπο παρά μόνο για τη δική 
σας πληροφόρηση, έρευνα ή μελέτη.


