
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET); 
Το tablet είναι σαν ένα υπερμέγεθες smartphone, 
με μεγάλη οθόνη και την ικανότητα να τρέχει 
εφαρμογές. Μοιάζει επίσης με υπολογιστή αλλά, 
αντί να ελέγχεται με ποντίκι και πληκτρολόγιο, 
ελέγχεται με άγγιγμα των στοιχείων στην οθόνη. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι tablet - το tablet iPad 
της Apple και το tablet Android™. Η κύρια διαφορά 
είναι αυτό που ονομάζεται λειτουργικό σύστημα, ή 
ΛΣ(OS). Το λειτουργικό σύστημα είναι το λογισμικό 
βάσης που ελέγχει το tablet. 

Τα tablets συνήθως χρησιμοποιούν το λειτουργικό 
σύστημα iOS (στη σειρά tablet iPad της Apple) ή 
το λειτουργικό σύστημα Android (σε tablets των 
περισσότερων άλλων κατασκευαστών). Τα λειτουργικά 
συστήματα iOS και Android μοιάζουν πολύ όσον 
αφορά το πώς τα χρησιμοποιείτε.

Ελάχιστα επίσης tablets χρησιμοποιούν το 
λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows®. 

ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΩΝ 
Τα tablets βασίζονται στον έλεγχο μέσω της αφής. 
Η αφή λειτουργεί σαν το κλικ του ποντικιού στον 
υπολογιστή σας. Όταν θέλετε να πληκτρολογήσετε 
κάτι, θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη 
και μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα για να 
πληκτρολογήσετε. 

Υπάρχει επίσης μια ειδική «γλώσσα» κινήσεων 
των χεριών που σας επιτρέπει να ελέγχετε το 
tablet με καινούργιους τρόπους. Υπάρχουν έξι 
κινήσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε: 

Σύντομο πάτημα της οθόνης
Αυτό είναι απλώς ένα γρήγορο άγγιγμα της 
οθόνης. Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση 
των εφαρμογών, την επιλογή στοιχείων, την 
παρακολούθηση συνδέσεων του Ιστού και 
ούτω καθεξής. 
Παρατεταμένο πάτημα (και μεταφορά) 
Αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης και κρατήστε 
το δάχτυλό σας σε επαφή με την οθόνη. Το 
αποτέλεσμα αυτού ποικίλλει, ανάλογα με 
την εφαρμογή. Ισοδυναμεί συχνά με το δεξί 
κλικ του ποντικιού στον υπολογιστή σας και 
εμφανίζει ένα μενού περιβάλλοντος. 
Χειρονομία σάρωσης 
Αυτό είναι ένα γρήγορο άγγιγμα της οθόνης 
απ’άκρη σ’άκρη. Γίνεται προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιείται 
για το γύρισμα σελίδων (σε ένα βιβλίο) ή 
την εναλλαγή εικόνων (σε παρουσίαση 
φωτογραφιών).

Μοιάζουν πολύ με υπερμεγέθη smartphones (και λειτουργούν παρόμοια).  
Τα tablets είναι ένας πολύ καλός τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, για να  
παίζει κάποιος παιχνίδια, να βλέπει ταινίες, να προβάλλει φωτογραφίες και  
να επικοινωνεί.

Σύντομο πάτημα της οθόνης

Παρατεταμένο πάτημα (και 
μεταφορά)

Χειρονομία σάρωσης

Apple iPad

Android tablet
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Τσίμπημα της οθόνης  
για μεγέθυνση

Διπλό πάτημα της οθόνης

Εικονίδιο 
ρυθμίσεων iPad

Εικονίδιο 
ρυθμίσεων Android

Σύνδεση με υπηρεσία 3G/4G
Ορισμένα tablets υποστηρίζουν επίσης υπηρεσίες 
ευρυζωνικής σύνδεσης 3G/4G για κινητά τηλέφωνα. 
Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν όπως τα 
smartphones ‒ θα πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα 
SIM στην υποδοχή κάρτας SIM του tablet. Το εγχειρίδιο 
χρήσης του tablet σας θα σας πει πού βρίσκεται η 
υποδοχή.

Το tablet με 3G/4G θα χρησιμοποιήσει το Wi-Fi του 
δικτύου σας όταν βρίσκεστε στο σπίτι και θα περάσει 
σε διαδικτυακή σύνδεση για κινητά (mobile internet) 
όταν δεν βρίσκεται πλέον στο εύρος του οικιακού σας 
δικτύου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Όλα τα tablets χρησιμοποιήσουν οικιακό ασύρματο 
δίκτυο για πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ευρυζωνική 
σύνδεση. Μερικά μοντέλα tablet χρησιμοποιούν 
λογαριασμό ασύρματης σύνδεσης 3G ή 4G.

Το οικιακό σας ασύρματο δίκτυο
Για να συνδέσετε το tablet με το Διαδίκτυο στο σπίτι 
σας με χρήση Wi-Fi, θα πρέπει να γνωρίζετε το όνομα 
και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου οικιακού 
σας δικτύου. 

Όταν έχετε αυτά τα στοιχεία, τότε το μόνο που 
χρειάζεται είναι να συνδέσετε το tablet σας στο δίκτυο

Σύνδεση ενός iPad της Apple
1. Πατήστε το εικονίδιο Settings (Ρυθμίσεις). Θα 

εμφανιστεί η οθόνη με τις Ρυθμίσεις.
2. Πατήστε Wi-Fi στα αριστερά.
3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο 

στο On (αν είναι απενεργοποιημένο, πατήστε 
ενεργοποίηση).

4. Στα δεξιά, κάτω από το Choose a Network 
(Επιλογή Δικτύου) , επιλέξτε με πάτημα το όνομα 
του ασύρματου οικιακού σας δικτύου.

5. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. 
Χρησιμοποιήστε το για να πληκτρολογήσετε τον 
κωδικό του δικτύου και πατήστε Enter.

6. Αν ο κωδικός είναι σωστός, θα πρέπει να 
συνδεθείτε.

Κύλιση 
Αγγίξτε ένα μέρος της οθόνης που δεν έχει κουμπί ή 
σύνδεση και, κρατώντας το δάχτυλό σας σε επαφή 
με την οθόνη, μετακινήστε το προς τα επάνω ή προς 
τα κάτω, αριστερά ή δεξιά. Χρησιμοποιείται κυρίως 
για κύλιση σε σελίδες που είναι πάρα πολύ μεγάλες 
για να χωρέσουν στην οθόνη. 
Τσίμπημα της οθόνης για μεγέθυνση 
Τοποθετήστε δύο δάχτυλα (συνήθως τον δείκτη 
και τον αντίχειρα) γύρω από το τμήμα της οθόνης 
που θέλετε να μεγεθύνετε. Στη συνέχεια, ανοίξτε 
τα δύο δάκτυλα για μεγέθυνση (μεγέθυνση αυτού 
του μέρους της οθόνης), ή πλησιάστε τα πιο κοντά 
για σμίκρυνση. Χρησιμοποιείται για να μεγεθύνετε 
τμήμα μιας ιστοσελίδας που μπορεί να μην είναι 
καθαρή και σε προγράμματα εικόνων για να 
μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια φωτογραφία. 
Διπλό πάτημα της οθόνης 
Αυτή η κίνηση του χεριού περιλαμβάνει απλό 
πάτημα της οθόνης δύο φορές με σύντομη 
επανάληψη. Πολύ συχνά εξυπηρετεί μια παρόμοια 
λειτουργία με το τσίμπημα της οθόνης για 
μεγέθυνση.

7. Μπορείτε να επιλέξετε Home (Αρχική) στο iPad σας 
(αυτό είναι το πλήκτρο του υλικού στο κάτω μέρος 
του iPad, ακριβώς κάτω από την οθόνη) για να σας 
μεταφέρει πίσω στην Αρχική σελίδα.

Σύνδεση ενός Android tablet
Αυτή η διαδικασία διαφέρει ελαφρώς από συσκευή 
σε συσκευή, με βάση την έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος Android που χρησιμοποιείται και τις 
προσαρμογές του κατασκευαστή.
1. Στην Αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο  

Settings (Ρυθμίσεις). 
2. Κάτω από την επιλογή Wireless 

and Networks (Ασύρματα 
Δίκτυα και Δίκτυα) στα 
αριστερά, πατήστε Wi-Fi. 

3. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι 
ενεργοποιημένο στο On (αν είναι 
απενεργοποιημένο, πατήστε 
ενεργοποίηση).

4. Από τη λίστα των ασύρματων δικτύων στα  
δεξιά, πατήστε πάνω στο όνομα του ασύρματου 
δικτύου σας.

5. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
6. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης. 

Χρησιμοποιήστε το για να πληκτρολογήσετε τον 
κωδικό του δικτύου και πατήστε Enter.

7. Αν ο κωδικός είναι σωστός, θα πρέπει να συνδεθείτε. 
Θα εμφανιστεί ένα μικρό σημείωμα κάτω από 
το όνομα του δικτύου που αναφέρει ότι έχετε 
συνδεθεί.

8. Πατήστε το πλήκτρο Home (Αρχική) ή Back 
(Πίσω) για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη. 
Στα περισσότερα tablets Android, αυτά δεν είναι 
πλήκτρα υλικού, αλλά ένα τμήμα της οθόνης με 
εικονίδια παρόμοια με τις παρακάτω εικόνες.
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• Μην ανοίγετε τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αν δεν γνωρίζετε ότι είναι ασφαλή. Αυτό περιλαμβάνει τα 
συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα που 
γνωρίζετε. 

• Μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, 
(συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσής σας, του αριθμού 
τηλεφώνου ή ακόμη και του ονόματός σας) σε αγνώστους, είτε 
σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ιστοσελίδες. 

• Μην εγκαθιστάτε προγράμματα που προέρχονται από 
αναξιόπιστες πηγές. Πάντως, τα προγράμματα από το Google 
Play™ και το κατάστημα της Apple App είναι εντάξει! 

• Αν ένας άγνωστος σας στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και σας προσφέρει χρήματα (ή σας ζητήσει 
χρήματα), είναι κατά πάσα πιθανότητα απατεώνας. 

• 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. 

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

• Να είστε πάντα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί! 

Το πληκτρολόγιο εμφανίζει μόνο τα γράμματα και μια περιορισμένη επιλογή των σημείων 
στίξης. Πατώντας το πλήκτρο ?123 το πληκτρολόγιο εμφανίζει αριθμούς. Πατώντας το 
πλήκτρο ABC (ΑΒΓ) μεταφέρεστε πίσω στα γράμματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ 
Το tablet σας διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, 
που μοιάζει πολύ με εκείνο του υπολογιστή σας. Μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στις ίδιες 
ιστοσελίδες με εκείνες στον υπολογιστή σας. 
1. Πατήστε το εικονίδιο Browser (Πρόγραμμα 

Περιήγησης) στο tablet σας. 

Eικονίδιο Browser 
(Πρόγραμμα 

περιήγησης) για iPad

Εικονίδιο Browser 
(Πρόγραμμα Περιήγησης) 

για Android

Εικονίδιο Browser 
(Πρόγραμμα Περιήγησης) 

για Chrome 

Για κάθε νέο χρήστη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο Διαδίκτυο είναι βασική γνώση να γνωρίζει πώς να 
παραμείνει ασφαλής, και η χρήση tablet δεν διαφέρει από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή από αυτή την άποψη. 
Μερικά σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να θυμάστε: 

Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή  
τον όρο αναζήτησης στη γραμμή  
Address (Διεύθυνση)

Πατήστε X για να κλείσετε 
την ιστοσελίδα

Χρησιμοποιήστε τα βέλη 
για να μετακινηθείτε 
Forward (Εμπρός) και  
Back (Πίσω)

2. Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα, πατήστε πάνω στη 
γραμμή Address (Διεύθυνση) κοντά στην κορυφή 
της οθόνης. 

3. Το πληκτρολόγιο οθόνης θα εμφανιστεί, 
επιτρέποντάς σας να πληκτρολογήσετε τη 
διεύθυνση του ιστότοπου που θέλετε να 
επισκεφθείτε. (Το πληκτρολόγιο εμφανίζεται 
αυτόματα σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειάζεται 
να πληκτρολογήσετε.) 

4. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση. 
Απλώς πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης 
στη γραμμή Address (Διεύθυνση) – το 
πρόγραμμα περιήγησης θα ανιχνεύσει ότι δεν 
είναι διεύθυνση Ιστού και θα εκτελέσει αναζήτηση 
στο Google αντ’ αυτού.  

Τώρα το tablet θα πρέπει να φορτώσει την ιστοσελίδα. 
Θυμάστε τις κινήσεις με τα δάχτυλα; 
• Πατήστε μία φορά σε ένα σύνδεσμο για να τον 

ακολουθήσετε. 
• Πατήστε παρατεταμένα, στη συνέχεια 

μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και 
προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στη σελίδα 
πάνω και κάτω. 

• Πατήστε το X στην καρτέλα στο επάνω μέρος για 
να την κλείσετε. 

• Πατήστε τα αριστερά και δεξιά βέλη στο πάνω 
μέρος της οθόνης για μετακινηθείτε Back (Πίσω) 
και Forward (Εμπρός) όπως ακριβώς και στο 
πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. 

Όταν τελειώσετε την περιήγηση, απλώς πατήστε το 
πλήκτρο Home (Αρχική) για να μεταφερθείτε πίσω 
στην κεντρική σελίδα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ONLINE (Σε Απευθείας Σύνδεση)



3. Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές ή μέσα 
πληκτρολογώντας αυτό που αναζητάτε στη 
γραμμή Search (Αναζήτηση) . Μπορείτε επίσης 
να δείτε τις κατηγορίες εφαρμογών, ή να δείτε τις 
κορυφαίες επιλογές και τις δημοφιλείς λήψεις.

4. Πατήστε στο όνομα μιας εφαρμογής για να δείτε 
την πλήρη περιγραφή της.

5. Όταν βρείτε μια εφαρμογή ή μέσο που σας αρέσει, 
πατήστε την επιλογή για να κάνετε λήψη.

Στα (περισσότερα) tablets Android:
1. Πατήστε Google Play. Το Google Play είναι ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα για μέσα και εφαρμογές.
2. Πάνω δεξιά, πατήστε το είδος των πραγμάτων που 

αναζητάτε: Εφαρμογές, βιβλία, ταινίες.
3. Εναλλακτικά, πατήστε στον μεγεθυντικό φακό 

ακριβώς στην κορυφή της οθόνης. Αυτό ανοίγει 
το παράθυρο Search (Αναζήτηση). Στη συνέχεια, 
μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε αυτό που 
αναζητάτε.

4. Αν βρείτε μια εφαρμογή που σας ενδιαφέρει 
και πατήσετε στο όνομά της θα εμφανιστεί μια 
περιγραφή. Πατώντας στο Install (Εγκατάσταση) 
θα κάνετε λήψη στο tablet σας και ένα νέο εικονίδιο 
θα εμφανιστεί στην Home (Αρχική) οθόνη σας.

5. Πατήστε το πλήκτρο Back (Πίσω) (το βέλος που 
δείχνει αριστερά) στο κάτω μέρος της οθόνης για 
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα Tablets παρέχονται με μια σειρά από προ-
εγκατεστημένες εφαρμογές. Οι εφαρμογές είναι μικρά 
προγράμματα που προσθέτουν λειτουργικότητα, 
όπως ένα ημερολόγιο, ένα ρολόι ή ένα πρόγραμμα 
περιήγησης. 

Για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή πατήστε πάνω 
στο εικονίδιο που απεικονίζει την εφαρμογή.

Μπορείτε να κάνετε λήψη νέων εφαρμογών από 
ηλεκτρονικά καταστήματα και να τα εγκαταστήσετε 
στο tablet σας. Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές 
διατίθενται δωρεάν, άλλες κοστίζουν.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ταινίες, μουσική 
και τηλεοπτικές εκπομπές απευθείας στο tablet σας 
από καταστήματα ηλεκτρονικών μέσων. 
Λήψη νέων εφαρμογών
Στο tablet iPad της Apple
1. Για να κάνετε λήψη νέων εφαρμογών, πατήστε το 

λογότυπο Apple App Store.
2. Για να κατεβάσετε μέσα, όπως μουσική ή 

ταινίες, πατήστε το λογότυπο iTunes. Το iTunes 
περιλαμβάνει τόσο ένα μέσο αναπαραγωγής  
(το iTunes) και ένα κατάστημα μέσων  
(το iTunes Store).

Apple
App Store
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SUBJECT

TIME

ADDING APPS AND MEDIA FROM ONLINE STORES

15 minutes

OVERVIEW You don’t have to content yourself with the applications 
that came with your tablet. Much as with your PC, 
you can download new apps and install them on your 
tablet. There are literally hundreds of thousands  
of apps available, including:

Games

Productivity programs like word processors

Media viewers

News feeds

Email and social networking applications

Useful and fun tools

Much, much more.
Some of these apps can be downloaded for free; others 
cost money (although typically not much money).
When it comes to installing new apps, tablets are 
actually very robust, and there’s no real danger of 
messing up your tablet by installing apps.
You can also download movies, music and TV shows 
directly to your tablet from online media stores.  
This media can be played on your tablet using  
its built-in media player.

DOWNLOAD  
NEW APPS

On the Apple iPad

To download new apps, tap on the App Store logo.

To download media, tap on the iTunes logo. 

iTunes is both a media player and media downloader.

You can search for apps or media by typing in what 
you’re searching for in the Search bar.

You can also view categories, or see top picks  
and popular downloads.

Apple
iTunes
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SUBJECT

TIME

ADDING APPS AND MEDIA FROM ONLINE STORES

15 minutes

OVERVIEW You don’t have to content yourself with the applications 
that came with your tablet. Much as with your PC, 
you can download new apps and install them on your 
tablet. There are literally hundreds of thousands  
of apps available, including:

Games

Productivity programs like word processors

Media viewers

News feeds

Email and social networking applications

Useful and fun tools

Much, much more.
Some of these apps can be downloaded for free; others 
cost money (although typically not much money).
When it comes to installing new apps, tablets are 
actually very robust, and there’s no real danger of 
messing up your tablet by installing apps.
You can also download movies, music and TV shows 
directly to your tablet from online media stores.  
This media can be played on your tablet using  
its built-in media player.

DOWNLOAD  
NEW APPS

On the Apple iPad

To download new apps, tap on the App Store logo.

To download media, tap on the iTunes logo. 

iTunes is both a media player and media downloader.

You can search for apps or media by typing in what 
you’re searching for in the Search bar.

You can also view categories, or see top picks  
and popular downloads.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Η αρχική σελίδα 
Android  
www.android.com 
(Αν χρειάζεστε 
υποστήριξη για tablets 
Android, ωστόσο, θα 
ήταν καλύτερα να 
μεταβείτε στην σελίδα 
του κατασκευαστή της 
συσκευής.)

Υποστήριξη για Apple 
iPad   
www.apple.com/
support/ipad/

Η σελίδα της Telstra 
για tablet  
www.telstra.
com.au/bigpond-
internet/mobile-
tablets/

Google  
Play

Βρείτε και κατεβάστε εφαρμογές και τα μέσα στο tablet σας 
από καταστήματα Android και Apple.

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.


