
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ  ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ 
(SMARTPHONES)

Ένα  έξυπνο κινητό (smartphone) μπορεί:
• Να κάντε φωνητικές κλήσεις αλλά και βιντεοκλίσεις
• Να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Να βγάλετε  φωτογραφίες και να τραβήξετε βίντεο
• Να χρησιμοποιήσετε τον πλοηγό GPS (για να βρείτε μια 

διεύθυνση ή έναν     
• προορισμό). 
• Να ακούσετε  μουσική και ή να δείτε βίντεο που είναι 

αποθηκευμένα στο  
• τηλέφωνο
• Να διαχειριστείτε τις επαφές και τα ραντεβού σας
• Να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Να παίξετε  παιχνίδια
• Να εκτελέσετε νέες εφαρμογές και παιχνίδια που έχουν 

ληφθεί από το   
• διαδίκτυο

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) 

Πολλά προγράμματα κινητής  τηλεφωνίας 
περιλαμβάνουν και έναν όγκο δεδομένων που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.  

Ένα απλό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας είναι αυτό 
στο οποίο πληρώνετε ένα  σταθερό μηνιαίο πάγιο για 
συγκεκριμένο αριθμό κλήσεων  και δεδομένων, 
έχοντας  κάνει συμβόλαιο  για ένα ή  δύο χρόνια. 
Συνήθως αυτό το πλάνο  συνοδεύεται και από ένα 
τηλέφωνο το οποίο  επιδοτείται από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα που  σημαίνει ότι είναι φθηνότερο από ό, τι 
αν το αγοράζατε ξεχωριστά. 

Ένα προπληρωμένο πρόγραμμα για κινητή 
τηλεφωνία στο οποίο έχετε προπληρώσει για τον 
χρόνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε καθώς και για 
τον όγκο των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε. Η 
διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι δεν  
απαιτείται να κάνετε συμβόλαιο και στην περίπτωση 
αυτή η αγορά της συσκευή του τηλεφώνου θα είναι για 
εσάς ένα επιπρόσθετο κόστος.  

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
(SMARTPHONE)

Ένα λειτουργικό σύστημα σε ένα έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο  λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και σε 
έναν υπολογιστή. Είναι το λογισμικό, το πρόγραμμα 
δηλαδή, που τρέχει τα πάντα. Αυτά είναι: 

Το GOOGLE ANDROID (Samsung, HTC) και
Το APPLE IOS (Apple iPhone) είναι τα δύο 
δημοφιλέστερα  λειτουργικά συστήματα.

Τα έξυπνα κινητά (smartphones) λειτουργούν ως πλήρεις υπολογιστές 
που μπορούν να χωρέσουν στην τσέπη σας.
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3. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Η λειτουργία της αφής (άγγιγμα με το δάκτυλο μας στην 
οθόνη),  λειτουργεί όπως το κλικ που κάνουμε με το ποντίκι 
(mouse)  στον υπολογιστή μας. Έξι κινήσεις με το δάκτυλο 
σας  που πρέπει να ξέρετε για τον έλεγχο του έξυπνου 
κινητού σας είναι:
1) Πατήστε (Tap) - Ξεκινήστε εφαρμογές, επιλέξτε 
πληροφορίες, ακολουθήστε συνδέσμους μέσω του 
διαδικτίου.
2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο (και σύρετε) 
– Μετακινήστε  εικονίδια και γραφικά στοιχεία. Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έτσι ώστε το εικονίδιο που 
εμφανίζεται να «αποσπάται» και, στη συνέχεια, να το 
σύρετε εκεί όπου το θέλετε.
3) Κύλιση - Απλώς αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης που δεν 
διαθέτει κουμπί ή σύνδεσμο που μπορούν τυχών να 
ενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, αγγίξτε οποιοδήποτε 
τμήμα μιας ιστοσελίδας (που δεν  είναι σύνδεσμος) και  
στη συνέχεια, σπρώξτε το δάχτυλό σας προς τα πάνω 
στην οθόνη σας για να αποκαλύψετε και το υπόλοιπο 
περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
4) Ολίσθηση – Είναι μια γρήγορη, συνήθως, κίνηση στην 
οθόνη σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Χρησιμοποιείται 
συνήθως όταν θέλουμε να αλλάξουμε σελίδες (όπως σε 
ένα βιβλίο)  ή εικόνες  (όπως για παράδειγμα όταν θέλουμε 
να κάνουμε μια παρουσίαση με διαφάνειες).  Η ολίσθηση 
χρησιμοποιείται επίσης στην Αρχική οθόνη σε ένα έξυπνο 
κινητό  για μια γρήγορη αναζήτηση του περιεχόμενου του. 
5) Λειτουργία  μεγένθυνσης σμίνκρυνσης (ζουμ) 
- Τοποθετήστε δύο δάχτυλα (συνήθως τον αντίχειρα και το 
δείκτη) γύρω από ένα μέρος της οθόνης που θέλετε να 
μεγενθύνετε ή να σμικρύνετε. Στη συνέχεια, ανοίχτε τα 
δύο δάχτυλα μεταξύ τους για να κάνετε μεγέθυνση ή  
κλείστε τα για να σμικρύνετε.
6) Διπλό πάτημα - Απλώς αγγίξτε την οθόνη δύο φορές 
γρήγορα. Αυτή είναι συχνά μια λειτουργία παρόμοια με 
αυτής της μεγέθυνσης.

Ας δούμε τι μπορείτε να κάνετε με το 
έξυπνο κινητό  σας.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έναρξης στο 

κινητό σας. Θα ξεκινήσει η εκκίνηση του τηλεφώνου 
σας.

• Θα εμφανιστεί η οθόνη Ξεκλείδωμα. Στα περισσότερα 
τηλέφωνα θα χρειαστεί να αγγίξετε και να σύρετε από 
ένα μέρος της οθόνης  στο άλλο.

• Η οθόνη του τηλεφώνου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 
μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για 
να επαναφέρετε την οθόνη, πατήστε γρήγορα το 
κουμπί έναρξης.

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έναρξης για 

μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί. 

Πραγματοποίηση κλήσης
• Πατήστε το κουμπί Phone, το οποίο συνήθως μοιάζει με 

πράσινο ακουστικό.
• Αγγίξτε το πλήκτρο με το σύμβολο του πληκτρολογίου.
• ‘Ένα σετ αριθμών θα εμφανιστεί στην οθόνη.
• Πατήστε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
• Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς απλώς αγγίζοντας τους 

στην οθόνη.
• Αφού εισαγάγετε τον αριθμό, πατήστε το πράσινο 

κουμπί κλήσης.
• Το πληκτρολόγιο θα εξαφανιστεί και η κλήση θα 

ξεκινήσει.
• ‘Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, απλώς 

πατήστε στο κόκκινο εικονίδιο τερματισμού κλήσης. 
Αυτό συνήθως μοιάζει με κόκκινο τηλέφωνο.

ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ
• Όταν σας καλέσει κάποιος άλλος, το τηλέφωνό σας θα 

κουδουνίσει.
• Εάν ο καλών είναι στη λίστα επαφών σας, το όνομά του 

θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής. Εάν όχι, θα δείτε τον 
αριθμό τηλεφώνου.

• Πατήστε το πράσινο κουμπί απάντησης. Μοιάζει 
συνήθως με το κουμπί κλήσης.

• Μπορείτε επίσης να απορρίψετε μια κλήση πιέζοντας το 
εικονίδιο Απόρριψη κλήσης (που  συνήθως μοιάζει με  
κόκκινο τηλέφωνο). Αυτό θα σταματήσει τον ήχο και θα 
στείλει ένα μήνυμα στο άτομο που σας έχει καλέσει.

• Μπορείτε να τερματίσετε την κλήση πιέζοντας το 
κόκκινο κουμπί ¨Τέλος κλήσης¨ .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΗΣ 
• Πατήστε στο κουμπί Επαφές στην Αρχική οθόνη. Για τα 

iPhones, θα χρειαστεί να πατήσετε πρώτα το πράσινο 
εικονίδιο του τηλεφώνου.

• Θα εμφανιστεί η λίστα επαφών σας.
• Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε στο κουμπί 

Προσθήκη επαφής.
• Θα εμφανιστεί η σελίδα Add Contact (Πρόσθεση 

επαφής). Πατήστε το κάθε άδειο κουτάκι  για να 
συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

• Το πληκτρολόγιο θα εμφανίζεται στην οθόνη σας ώστε 
να μπορέσετε να καταχωρήσετει τα στοιχεία. 

• Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε αριθμούς, πατήστε το 
πλήκτρο? 123. Αυτό μετατρέπει το πληκτρολόγιο σε 
αριθμούς. Πατήστε το κουμπί ABC για να επιστρέψετε 
στα γράμματα.

• Μπορείτε να προσθέσετε το όνομα του ατόμου και 
έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να 
προσθέσετε μια διεύθυνση, ή  την ηλεκτρονική 
διεύθυνση καθώς αν επιθυμείτε  και μια φωτογραφία.

• Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση. Το άτομο θα 
αποθεκευτεί στη λίστα επαφών σας.
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ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ
• Πατήστε το κουμπί τηλεφώνου σαν να κάνατε μια 

κλήση (πράσινο κουμπί).
• Αντί να πατήσετε το πλήκτρο του πληκτρολογίου 

για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε στο κουμπί 
Επαφές.

• Βρείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να 
καλέσετε και πατήστε το. Εάν έχετε πολλές 
επαφές, ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα 
επάνω ή προς τα κάτω.

• Η κλήση μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα ή ίσως 
χρειαστεί (σε μερικά τηλέφωνα), να πατήσετε το 
κουμπί κλήσης (πράσινο κουμπί).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ
• Στην Αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας, πατήστε 

το κουμπί Μηνύματα (Messages) (σε iPhone) ή 
(Messeging)  (σε τηλέφωνο Android). Η εικόνα 
συνήθως μοιάζει με φούσκα ομιλίας ή φάκελο.

• Πατήστε στο Νέο μήνυμα. Συνήθως είναι ένα 
εικονίδιο που μας δείχνει ένα  στυλό πάνω σε ένα 
χαρτί.

• Πατήστε στις Επαφές (ή το κουμπί + σε  iPhone) 
και επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε 
το μήνυμα κειμένου από τη λίστα επαφών σας.

• Πατήστε στο πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να 
πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας 
το πληκτρολόγιο που θα σας εμφανιστεί.

• Πατήστε Αποστολή.  Συνήθως συμβολίζεται με ένα 
βέλος. 

ANAΠΑΝΤΗΤΕΣ  ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Εάν χάσετε μια κλήση από κάποιον, το τηλέφωνό σας 
θα δείξει ότι έχετε μια αναπάντητη κλήση. Για να 
καλέσετε κάποιον πίσω, μεταβείτε στη λίστα των 
αναπάντητων κλήσεων και πατήστε τον αριθμό ή την 
επαφή που θέλετε να καλέσετε ξανά.
Αν υπάρχουν φωνητικά  μηνύματα σε αναμονή στο 
αυτόματο τηλεφωνητή σας, υπάρχει η ένδειξη του 
τηλεφωνητή ώστε να μπορέσετε  να ακούσετε το 
ηχητικό μήνυμα.
Μπορείτε να πατήσετε αυτή την ένδειξη ώστε  για να 
λάβετε μια λίστα μηνυμάτων αναμονής ή να ακούσετε 
τα μηνύματά σας.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Η επιλογή αυτή είναι συνήθως ένα ζεύγος κουμπιών 
προς τα πάνω / κάτω και βρίσκεται  στο πλάι του 
τηλεφώνου.
Πατήστε το  και  στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα 
εικονίδιο έντασης.
Αν δεν υπάρχουν κουμπιά έντασης ήχου, μπορείτε να 
αλλάξετε την ένταση του ήχου πατώντας:
- το εικονίδιο Ρυθμίσεις,
- Ψάξτε για τους ήχους,  και στη συνέχεια
- Βρείτε την ρύθμιση  έντασης ήχου για να ρυθμίσετε 
την ένταση προς τα πάνω και προς τα κάτω

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΒΙΝΤΕΟ
Στις περισσότερες συσκευές κινητών τηλεφώνων  
υπάρχει ένα εικονίδιο κάμερας στην αρχική οθόνη 
αντί για ξεχωριστό κουμπί που μπορεί να βρίσκεται 
στο πλάι του κινητού.
• Πατήστε στο εικονίδιο Κάμερα στην αρχική οθόνη
• Η οθόνη γίνεται αυτόματα  σκόπευτρο όταν το 

τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία φωτογραφικής 
μηχανής

• Αυτό που βλέπετε στην οθόνη είναι η σκηνή που 
συλλαμβάνει το τηλέφωνο

• Στοχεύετε  με  την κάμερα στο αντικείμενο ή στο 
πρόσωπο που θέλετε να φωτογραφίσεται

• Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε στο 
εικονίδιο  του Κλείστρου

• Στην κορυφή, στο κάτω μέρος ή στην πλευρά της 
οθόνης θα δείτε κουμπιά για επιλογές κάμερας 
όπως,  φλας, ανάλυση εικόνας, λειτουργία λήψης, 
φίλτρα και άλλες ρυθμίσεις

• Πατήστε το εικονίδιο βίντεο στο κάτω μέρος της 
οθόνης, εάν θέλετε να μεταβείτε στην εγγραφή 
βίντεο

• Μπορείτε να περιστρέψετε το τηλέφωνό σας προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση αν θέλετε να πάρετε 
διάφορα  πλάνα για τοπίο ή για  πορτρέτο

• Για μεγέθυνση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
λειτουργία  ζουμ

• Αγγίξτε ένα μέρος της οθόνης λίγο πριν 
τραβήξετε την φωτογραφία σας  

• Η κάμερα θα χρησιμοποιήσει αυτό το 
τμήμα της οθόνης για

• αυτόματη   εστίαση. Για παράδειγμα, εάν 
θέλετε να 

• εστιάσετε το πρόσωπο κάποιου, πατήστε 
στην οθόνη όπου 

• βρίσκεται το πρόσωπο.
• Η εστίασης από το τηλέφωνο θα γίνει 

αυτόματα στο πρόσωπο το οποίο θέλουμε 
να φωτογραφίσουμε 

• -Για αυτόματες λήψεις ή "selfies" 
αυτοφωτογράφηση, μπορείτε να μεταβείτε στην 
κάμερα που βλέπει προς τα εμπρός, αγγίζοντας 
απλώς το εικονίδιο της κάμερας με τα   κυκλικά 
βέλη.
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Εκτός από τις προεγκατεστημένες εφαρμογές, κάθε 
τηλέφωνο διαθέτει και σύνδεση σε μια ηλεκτρονική 
αγορά για τη λήψη περισσότερων εφαρμογών.
Οι πιο συνηθισμένες αγορές εφαρμογών είναι το 
iTunes App Store στο iPhone και το Google Play σε 
συσκευές Android.

Για να κάνετε λήψη εφαρμογών, θα πρέπει να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (Λογαριασμό Google
για ένα τηλέφωνο Android και για τους κατόχους 
iPhone έναν λογαριασμό Apple ID).

Πολλές εφαρμογές είναι δωρεάν.

Αν μια εφαρμογή δεν είναι δωρεάν, θα πρέπει να την 
πληρώσετε (συνήθως μέσω  πιστωτικής κάρτας) για 
να την κατεβάσετε. Για την αγορά συνήθως δίνονται 
οδηγίες για την όλη διαδικασία αγορά. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη ταινιών, μουσικών 
και τηλεοπτικών εκπομπών απευθείας στο τηλέφωνό 
σας από ηλεκτρονικά καταστήματα πολυμέσων. Στη 
συνέχεια  μπορεί να αναπαραχθεί στο τηλέφωνό σας 
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη εφαρμογή 
αναπαραγωγής πολυμέσων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΑΣ
• Πατήστε στο κουμπί Αρχική σελίδα.
• Πατήστε στο εικονίδιο Φωτογραφίες για να 

ξεκινήσετε το πρόγραμμα προβολής άλμπουμ 
φωτογραφιών. (Roll Camera στο iPhone και 
Gallery στο Android).

• Πατήστε στο φάκελο για τις φωτογραφίες της 
φωτογραφικής σας μηχανής.   

• Θα δείτε μικρές μικρογραφίες από όλες τις 
φωτογραφίες που έχετε τραβήξει  με την κάμερά 
σας.

• Πατήστε πάνω σε μία φωτογραφία  για να την δείτε 
σε πλήρης οθόνη. 

• Αν μια εικόνα εμφανίζεται οριζόντια,  απλά γυρίστε  
το τηλέφωνό σας για   

• να έχετε καλύτερη προβολή - η οθόνη του 
τηλεφώνου θα      

• επαναπροσανατολιστεί αυτόματα.
• Ενώ βρίσκεστε σε προβολή πλήρους οθόνης, 

μπορείτε να σπρώξετε προς τα αριστερά ή προς 
τα δεξιά για να μεταβείτε στην επόμενη ή την 
προηγούμενη εικόνα.

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 
λειτουργία σμίκρυνσης -μεγέθυνσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Όπως και στους  υπολογιστές, μπορείτε να 
εγκαταστήσετε νέα προγράμματα, που ονομάζονται 
εφαρμογές στο έξυπνο κινητό σας.  Τα περισσότερα 
τηλέφωνα έρχονται με μια ολόκληρη σειρά 
προεγκατεστημένων εφαρμογών.

Στην Αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών σας, θα 
δείτε μια σειρά από κουμπιά. Κάθε ένα από αυτά τα 
κουμπιά ξεκινούν  εφαρμογές όπως:
• Παιχνίδια
• Περιηγητές στο διαδίκτυο
• Μουσική και συσκευές αναπαραγωγής βίντεο
• Προσωπικό οργανόγραμμα  και ημερολόγια
• Υπηρεσίες διαδικτύου όπως το YouTube και το 

Flickr
• Προγράμματα όπως επεξεργαστές κειμένου
• Ειδήσεις
• Εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

κοινωνικής δικτύωσης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:  
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Η δημοσίευση και τα συνοδευτικά έντυπα δεν 
αποτελούν την προώθηση, την έγκριση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας  στα οποία αναφέρονται, εμφανίζονται ή αποδεικνύονται στη δημοσίευση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό έντυπο υλικό. Η δημοσίευση και τα 
συνοδευτικά έντυπα είναι προγραμματισμένα να χρησιμοποιούνται μόνο ως σύγκεκριμενη αναφορά και πληροφόρηση. Δεν προορίζονται να είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός ή να εφαρμόζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις. Έχουν γίνει όλες οι προσπαθειες ώστε  να διασφαλιστεί,  ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση και όλα τα συνοδευτικά  έντυπα υλικά ήταν σωστά κατά την διαδικασία παραγωγής τους. 
Ωστόσο, οι συντάκτες, οι παραγωγοί και οι παρουσιαστές αυτής της δημοσίευσης και τα συνοδευτικά υλικά (τα Σχετικά Πρόσωπα) * δεν παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την 
πληρότητα  των πληροφοριών αυτής της δημοσίευσης και των συνοδευτικών υλικών. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτή τη δημοσίευση καθώς και κάθε συνοδευτικό υλικό παρέχονται 
αποκλειστικά με βάση το ότι οι ενδιαφερόμενοι,   θα είναι υπεύθυνοι για να κάνουν  τη δική τους εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στο παρόν και συνιστάται να επαληθεύσουν όλες τις σχετικές οδηγίες, δηλώσεις 
και πληροφορίες. 
* Τα Σχετικά Πρόσωπα: 
• αποκλείουν, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτή τη δημοσίευση και τυχόν συνοδευτικά υλικά. 
• δεν έχουν καμία υποχρέωση να ενημερώσουν με οποιαδήποτε πληροφορία με βάση αυτή τη δημοσίευση και τα συνοδευτικά υλικά ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στην παρούσα  δημοσίευση  αλλά  και σε τυχόν 
συνοδευτικά υλικά που ενδέχεται να γίνουν εμφανή αργότερα. και 
• διατηρήται το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να διαγράψουν, να αλλάξουν ή να μετακινήσουν τη δημοσίευση (και οποιαδήποτε συνοδευτικά υλικά) και οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων αυτής της αποποίησης ευθυνών) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. 
*Τα Σχετικά Πρόσωπα περιλαμβάνουν κάθε ατομικό, εταιρικό, συνεργατικό ή κυβερνητικό τμήμα που συμμετέχει στην εκπόνηση της δημοσίευσης και τους αντίστοιχους  υπεύθυνους , υπαλλήλους και αντιπροσώπους 
τους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα ονόματα προϊόντων ή οι ιστότοποι που αναφέρονται σε αυτή την εκπαιδευτική δημοσίευση ενδέχεται να είναι τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα τρίτων στην Αυστραλία ή / και σε άλλες χώρες. 
Το Google, το Google Play και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Το Apple, το App Store, το iTunes, το iTunes Store και το iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. αλλά 
και σε άλλες χώρες.  Η Microsoft και τα Windows είναι είτε εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Καμία παραπομπή σε εμπορικά σήματα τρίτων 
εντός αυτού του υλικού δεν αντικατοπτρίζει μια ένωση ή συμμετοχή, ή συνιστά έγκριση, επικύρωση ή χορηγία αυτού του υλικού από αυτά τα τρίτα μέρη. 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Πνευματικών δικαιωμάτων © Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) και του αρμόδιου τμήματος  Τρίτης Ηλικίας της Νέας Νότιας Ουαλίας. ‘Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το υλικό προστατεύεται από τα 
πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας και, μέσω διεθνών συνθηκών, άλλων χωρών. Κανένα μέρος αυτών των υλικών δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να διανεμηθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, 
να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, ηχογραφημένο ή με άλλο τρόπο, εκτός από δικές σας πληροφορίες, έρευνα ή μελέτη.


