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Εικόνα 1: Θέματα Ενότητας ‘Ψηφιακές Δεξιότητες’  
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

 

 

Σύμβολα Επεξήγηση 

 Ορισμοί 

 

 

Σημειώσεις  

 
Σχέδια Mαθημάτων/Φυλλάδια  
Π.χ. Θέμα 1 – Άσκηση 1  

 
Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’   
Π.χ. Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Δεξιότητες 
Παρουσίασης κλπ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

Η ενότητα ‘Ψηφιακές δεξιότητες’ περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια 

χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές ‘Google’ όπως αναζήτηση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (Google Search), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Google e-mail (Gmail)), 

Διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης (Google Drive), Ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

(Google Calendar) και Ηλεκτρονικές Επαφές (Google Contacts). Οι ενήλικες θα 

μάθουν πως να: 

1. Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

2. Να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό e-mail και να μάθουν να τον 

χρησιμοποιούν  

3. Να αποθηκεύουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 

4. Να δημιουργούν ημερολόγια και εκδηλώσεις  

5. Να δημιουργούν επαφές ή μια ομάδα επαφών  
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ΘΕΜΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GOOGLE 

SEARCH): ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με το Διαδίκτυο, δηλαδή τους βασικούς όρους και τα πιο κοινά και πιο δημοφιλή 

προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας βήμα προς βήμα 

οδηγός για την εισαγωγή στον τρόπο αναζήτησης διαδικτυακών πληροφοριών χρησιμοποιώντας 

το πρόγραμμα περιήγησης  «Google Chrome», για τον τρόπο αναζήτησης διαφορετικού τύπου 

περιεχομένου, για τον τρόπο χρήσης της σύνθετης αναζήτησης και για το ποιες είναι οι κύριες 

στρατηγικές και τεχνικές αναζήτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’   

- Οργάνωση: είναι οι δεξιότητες που σας επιτρέπουν να παραμείνετε προσηλωμένοι σε 

πολλαπλές εργασίες και να κάνετε αποτελεσματική χρήση του χρόνου σας έτσι ώστε να 

φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

- Επίλυση προβλημάτων: σας βοηθά να βρείτε την πηγή του προβλήματος και να φτάσετε στην λύση 

του.  
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1.1. Ορισμός  
 

Ορισμός: 

 Η διαδικτυακή αναζήτηση είναι η διαδικασία της ζωντανής αναζήτησης και 

ανάκτησης δεδομένων της αρεσκείας μας μέσω του Διαδικτύου (Hawkins, 

Donald, Brown & Carolyn, 1980).  

Σήμερα, η ικανότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο είναι μια από τις πιο σημαντικές 

«ψηφιακές δεξιότητες». Επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα αυτό που 

ψάχνουν και να εξερευνήσουν τις διάφορες πηγές πληροφοριών. 

 

Η μηχανή αναζήτησης Google Search, ή απλώς η Google, είναι μια μηχανή 

αναζήτησης που αναπτύχθηκε από την Google LLC. Είναι η πιο χρησιμοποιημένη 

μηχανή αναζήτησης τον Παγκόσμιο Ιστό σε όλες τις πλατφόρμες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Αναζήτηση Google από ένα πρόγραμμα περιήγησης 

(Google Chrome κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή την εφαρμογή για κινητά (iOS και 

Android) 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 1  
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1.2. Τα χαρακτηριστικά της μηχανής αναζήτησης Google  
 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2020, η Αναζήτηση στο Google ψηφίστηκε ως η πιο δημοφιλής 

μηχανή αναζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019. Η Google κατέχει το 94% του μεριδίου της 

αγοράς. 

Τα πλεονεκτήματα της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο: 

1) Εξοικονόμηση χρόνου: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε γρήγορα και εύκολα, αντί να χρησιμοποιούν εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά κ.λπ. 

2) Πρόσβαση σε όλο τον κόσμο: Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οπουδήποτε 

στον κόσμο και ανά πάσα στιγμή. 

3) Δωρεάν πρόσβαση: Η περισσότεροι ιστότοποι είναι δωρεάν και οι χρήστες μπορούν να τους 

χρησιμοποιήσουν όποτε θέλουν 

4) Ποικιλία: Ποικιλία πηγών πληροφοριών από διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστημιακά 

εγχειρίδια, φόρουμ, ιστολόγια κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 2  
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1.3.  Βασικοί όροι για το Διαδίκτυο  
 

Η κατανόηση των βασικών όρων είναι σημαντική: 

1) Διαδίκτυο: 

Το Διαδίκτυο είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας σε υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές στον 

κόσμο. Το Διαδίκτυο διαθέτει πολλές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), μεταφορά 

αρχείων, συνομιλία μέσω διαδικτύου και την πιο χρησιμοποιημένη εφαρμογή τον Παγκόσμιο Ιστό 

(World Wide Web: www). 

2) Διαδικτυακή αναζήτηση: 

Η διαδικτυακή αναζήτηση είναι μια μέθοδος αναζήτησης που περιλαμβάνει την συλλογή πληροφοριών 

από το Διαδίκτυο. 

3) WWW: Παγκόσμιος Ιστός 

Ο Παγκόσμιος Ιστός ή "WWW" ή "Ο Ιστός", είναι μια εφαρμογή του Διαδικτύου που περιέχει ιστότοπους 

και ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω μιας διεύθυνσης URL που 

βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

4) Web browser: Πρόγραμμα περιήγησης ιστού 

Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι ένα λογισμικό, όπως για παράδειγμα το Google Chrome, το 

Mozilla Firefox και ο Internet Explorer, που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να έχει πρόσβαση στον 

Παγκόσμιο Ιστό και να εμφανίζει έγγραφα, εικόνες, ήχους ή βίντεο. 

5) Ηλεκτρονική διεύθυνση URL/ Domain: 

Ένας τομέας (Domain) ή όνομα τομέα είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (ή η διεύθυνση URL) που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επισκέπτονται ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Εμφανίζεται στη γραμμή 

αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης ιστού. Για παράδειγμα, www.emphasyscentre.com 

6) Τομέας Ανώτατου επιπέδου (Top-Level Domain-TLD):   

Ένας Top-Level Domain (TLD) προσδιορίζει κάτι που σχετίζεται με τον ιστότοπο, όπως τον σκοπό του, τον 

κάτοχο ή την προέλευση του. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: URL (Medium, 2018)  
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 Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 2  
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1.4.  Δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού 
 

Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (μερικές φορές αναφέρεται ως πρόγραμμα περιήγησης) είναι μια 

εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό. Ένα 

URL, που είναι η διεύθυνση κάθε ιστοσελίδας, εικόνας και βίντεο, επιτρέπει στα προγράμματα 

περιήγησης να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν στην οθόνη ενός υπολογιστή, 

smartphone και tablet. (Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, θα επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού «Google Chrome»). 

 

1. Microsoft Edge  

 

2. Google Chrome  

 

3. Mozilla Firefox  

 

4. Apple Safari  

  

 

5. Opera   

 

 

 

Εικόνα 2: Συνήθη προγράμματα περιήγησης ιστού (Startcounter, n.d.)  

Το Google Chrome είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού. Σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία της Statcounter, τον Ιανουάριο του 2019, το Chrome έφτασε το 70% του 

παγκόσμιου μεριδίου αγοράς στα προγράμματα περιήγησης υπολογιστών. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

του Google Chrome είναι: 

1.  Υψηλή ταχύτητα 

2.  Ασφάλεια και προστασία  

3. Εύκολο στη χρήση με φιλικό σχεδιασμό προς το χρήστη  

4. Διαχείριση ετικετών: οι χρήστες μπορούν να σύρουν τις ετικέτες σε ξεχωριστά παράθυρα 

5. Συγχρονισμός μεταξύ συσκευών 

6. Ενσωμάτωση με τις Εφαρμογές Google 
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7. Ανώνυμη περιήγηση (Incognito) 

Σημειώσεις:  

- Τα δύο πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού είναι το Google Chrome και το 

Apple Safari. 

  

 

  Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 3  
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1.5.  Συνηθισμένοι τομείς ανώτατού επιπέδου 
 

ΟΙ πιο συνηθισμένοι τομείς είναι: 

 

 

1) .com - Εμπορική ονομασία 

2) .edu - Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

3) .gov - Κυβερνητικές υπηρεσίες 

4). Mil - Στρατιωτικό 

5) .net - Δίκτυα 

6) .org - Οργανισμοί (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί) 

7) ονόματα τομέων ανωτάτου επιπέδου ανά χώρα: 

Α) .ca – Καναδάς  

Β) .uk – Ηνωμένο Βασίλειο  

Γ) .cy – Κύπρος 

Δ) .pt – Πορτογαλλία  

Ε) .lv – Λετονία 

Ζ) .bg – Βουλγαρία  
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1.6.  Εγκατάσταση Google Chrome (σε Windows)  

 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού  

ΒΗΜΑ 2: Αναζητήστε ‘Google Chrome’ 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε https://www.google.com/chrome/  

 

Εικόνα 3: Google Chrome αρχική σελίδα  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Λήψη (Download Chrome) 

 

Εικόνα 4: Google Chrome αρχική σελίδα  

 

https://www.google.com/chrome/
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ΒΗΜΑ 5: Το αρχείο εγκατάστασης φορτώθηκε στον υπολογιστή σας 

 

 

Εικόνα 5: Λήψη Google Chrome  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για να τρέξετε την εφαρμογή 

ΒΗΜΑ 7: Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη λήψη του Google 

Chrome στον υπολογιστή σας 

 

Εικόνα 6: Λήψη Google Chrome  
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1.7.  Εισαγωγή στο Google Chrome 

 

Πως να ξεκινήσετε την αναζήτηση:  

ΒΗΜΑ 1: Τοποθητήστε το εικονίδιο του προγράμματος περιήγησης Ιστού (Google Chrome) στην 

επιφάνεια εργασίας 

 

Εικόνα 7: Επιφάνεια εργασίας υπολογιστή 

 

ΒΗΜΑ 2: Διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το παράθυρο του 

προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Η αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης ιστού 
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο πρέπει να γνωρίζετε το "URL" που συνήθως 

αναφέρεται κι ως διεύθυνση ιστού. Η διεύθυνση ιστού (URL)  λειτουργεί σαν μια διεύθυνση ενός 

σπιτιού. Εάν δηλαδή δώσετε σε κάποιον την διεύθυνση του σπιτιού σας, μπορεί να ψάξει για να βρει 

το σπίτι σας. 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στη γραμμή αναζήτησης 

ΒΗΜΑ 4: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL (διεύθυνση ιστοσελίδας), πατήστε ‘Enter’ για να 

φορτώσετε τον ιστότοπο. 

  

Εικόνα 9: Πληκτρλογώντας το URL στη γραμμή διεύθυνσης 

 

Ή 

 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στη γραμμή διεύθυνσης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL www.google.com 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

- Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης εκτός από αυτήν που προσφέρει η Google. Αλλά 

όλοι συμφωνούν, ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο ισχυρή απ’ όλες. 

- Το Google chrome παρέχει άμεση σύνδεση με τη μηχανή αναζήτησης Google, οπότε δεν χρειάζεται να 

πλοηγηθείτε στον ιστότοπο της μηχανής αναζήτησης Google, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε τις 

λέξεις-κλειδιά που αναζητάτε στη γραμμή διευθύνσεων. 

ΒΗΜΑ 6: Στην περιοχή του πλαισίου αναζήτησης πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για τις 

πληροφορίες που θέλετε να αναζητήσετε 

 

 

 

http://www.google.com/
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Εικόνα 10: Αναζήτηση στο Google  

 

ΒΗΜΑ 7: Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων και μπορείτε να κάνετε κλικ σε έναν από τους 

συνδέσμους για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Αποτελέσματα αναζήτησης  

 

Βασικές στρατηγικές αναζήτησης: 

1. Κρατήστε την απλή: λέξεις κλειδιά  

2. Διαφημίσεις (Google Ads): Τα πρώτα αποτελέσματα στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης είναι συνήθως Google Ads τις οποίες οι διαφημιστές πληρώνουν μέσω της 

Αποτελέσματα 
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πλατφόρμας του Google Ads για να διαφημίσουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους. Οι χρήστες 

μπορούν να αναγνωρίσουν τα Google Ads από το εικονίδιο Διαφήμιση (Ads). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Διαφημίσεις Google  (Google Ads) 

 

3. Αξιολογήστε τις προτάσεις: Οι μηχανές αναζήτησης προτείνουν τα πιο δημοφιλή 

αποτελέσματα, οπότε είναι σημαντικό οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν μία από τις 

προτάσεις 

4. Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα: Μην χρησιμοποιείτε περίπλοκες λέξεις ή φράσεις για τα 

αποτελέσματα. 

Επιπλέον, υπάρχουν μερικές τεχνικές αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους χρήστες 

να χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση στο διαδίκτυο, όπως η χρήση των Boolean Operators 

μεταξύ των λέξεων: 

Boolean Operators (Συνδετικές Λέξεις): 

 

Boolean Operators (Συνδετικές Λέξεις) 

A/A Όνομα: Περιγραφή: 
1. AND (ΚΑΙ) Το AND αναζητεί πληροφορίες για ΟΛΑ 

όσα γράφουμε. Χρησιμοποιήστε τον 
σύνδεσμο ‘AND’ όταν αναζητάτε δύο 
στοιχεία. Για παράδειγμα,  
 
digital AND entrepreneurship 
 

2. OR (‘Η) Ο σύνδεσμος OR  αναζητεί πληροφορίες 
για έναν ή περισσότερους ορισμούς. 
Συνήθως, χρησιμοποιείται για να 
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συνδιάσει συνώνυμες λέξεις. Για 
παράδειγμα: 
 
entrepreneurship OR entrepreneur 
 
 
 
 

3. NOT (ΟΧΙ) Το NOT αποκλείει πληροφορίες. 
Συνήθως, χρησιμοποιείται για να βρούμε 
κάτι κι όχι κάτι άλλο. Για παράδειγμα, 
όταν ψάχνουμε για όπλα αλλά όχι για 
κυνήγι: 
 
cakes NOT chocolate 
  

 

  Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 4  
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2. Σύνθετη Αναζήτηση 

 

Ορισμός: 

Η σύνθετη αναζήτηση είναι μια ενσωματωμένη λειτουργία Google (και των περισσότερων 

μηχανών ιστού) που επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών. Η εικόνα 8 απεικονίζει τις προχωρημένες δυνατότητες αναζήτησης. Ένας χρήστης μπορεί 

να αναζητήσει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, γλώσσα, περιοχή, λέξεις, μορφή αρχείου κ.λπ.

 

Εικόνα 13: Προχωρημένη Αναζήτηση (Advanced Search) 

 

Ποια η χρήση της Προχωρημένης Αναζήτησης: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στην περιοχή του πλαισίου αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για 

τις πληροφορίες που θέλετε να αναζητήσετε 
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Εικόνα 14:Αναζήτηση Google (Google Search) 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Ρυθμίσεις (Settings) 

ΒΗΜΑ3: Επιλέξτε Σύνθετη Αναζήτηση (Αdvanced search) 

 

Εικόνα 15: Αναζήτηση Google (Google Search) 

  

1 

2 
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ΒΗΜΑ 4: Συμπληρώστε τα πεδία   

 

Εικόνα 16: Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search)  

 

Πώς να αναζητήσετε εικόνες, βίντεο κ.λπ .: 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στην περιοχή του πλαισίου αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για 

τις πληροφορίες που θέλετε να αναζητήσετε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Google Search  
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ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Εικόνες (Images) για αναζήτηση εικόνων, βίντεο, κλπ.   

  

Εικόνα 18: Google Search  

 

 

Εικόνα 19: Google Search – Εικόνες, Βίντεο κ.λπ.  
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ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Περισσότερα (More) για αναζήτηση βιβλίων, πτήσεων κ.λπ..   

Εικόνα 20: Google Search – Βιβλία, πτήσεις κ.λπ.  

  Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο Μαθήματος 5  

 

 

Πως να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό αναζήτησης:  

 

Ορισμός: 

Το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης είναι η λίστα των ιστότοπων που έχει επισκεφτεί 

ένας χρήστης: περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τον τίτλο της σελίδας και την ώρα της επίσκεψης για 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία. 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Ιστορικό Αναζήτησης (History) 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Ιστορικό Αναζήτησης (History) 
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Εικόνα 21: Ιστορικό Αναζήτησης (History) 

 

ΒΗΜΑ 4: Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα των ιστότοπων που έχετε ήδη επισκεφτεί 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στον ιστότοπο που θέλετε από την λίστα 

 

Εικόνα 22: Η οθόνη με το Ιστορικό Αναζήτησης  

 Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος 6 

 

  

1 

2 3 

4 
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Πώς να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης:  

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία. 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Ιστορικό Αναζήτησης (History) 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Ιστορικό Αναζήτησης (History) 

 

Εικόνα 23: Ιστορικό Αναζήτησης (History) 

 

ΒΗΜΑ 4: Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα των ιστότοπων που έχετε ήδη επισκεφτεί 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Διαγραφή δεδομένων περιήγησης (Clear browsing data)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Διαγραφή δεδομένων περιήγησης (Clear browsing data)   

 

STEP 1 

STEP 2 STEP 3 

ΒΗΜΑ 

5 
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ΒΗΜΑ 6: Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό πλαίσιο (Time range) για διαγραφ δεδομένων 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε Διαγραφή δεδομένων (Clear data) 

 

 

Εικόνα 25: Διαγραφή δεδομένων (Clear data) 

 

  

STEP 6 

STEP 7 
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ΘΕΜΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ GOOGLE E-MAIL - GMAIL:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Κύριος στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει στους ενήλικες πως να 

δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Οι ενήλικες θα κατανοήσουν τους κύριους όρους που αφορούν το 

e-mail, όπως το αναγνωριστικό χρήστη (user ID), όνομα τομέα κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’   

- Οργάνωση: Είναι οι δεξιότητες που σας επιτρέπουν να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε 

διάφορα καθήκοντα και να χρησιμοποιείτε τον χρόνο σας αποτελεσματικά και αποδοτικά για 

να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

- Διαχείρηση χρόνου: Είναι η διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού καθημερινών εργασιών 

 

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Gmail από τον υπολογιστή, εφαρμογή για κινητά 

(iOS και Android)  
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2.1. Ορισμός 
 

Ορισμός: 

Το Gmail είναι μια δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναπτύχθηκε από την Google. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Gmail πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Google. Ένας 

λογαριασμός email της Google είναι ένας λογαριασμός που τελειώνει με @gmail.com, όπως για 

παράδειγμα chrystalla_emphasyscentre@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:chrystalla_emphasyscentre@gmail.com
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2.2. Χαρακτηριστικά του Google Email:   
 

Χαρακτηριστικά του Google Email:   

1) Χώρος αποθήκευσης: Το Google Email προσφέρει έναν τεράστιο χώρο αποθήκευσης 

2) Πρόσβαση στο διαδίκτυο οπουδήποτε 

3) Συγχρονισμός με Android: Οι χρήστες Android μπορούν να συγχρονίσουν αυτόματα τον λογαριασμό 

τους Android με τον λογαριασμό τους Google 

4) Εύκολη αναζήτηση στα email 

5) Οργάνωση email: Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους για να διατηρήσουν τα email 

τους οργανωμένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις  

- Σχέδιο Μαθήματος 7  
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2.3.  Βασικοί όροι για το e-mail 
 

Η κατανόηση των βασικών όρων είναι σημαντική: 

1) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail):  

Ένα email είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο για να 

στείλει πληροφορίες από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χρησιμοποιώντας το 

Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, όπως 

κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. Τα email προορίζεται ιδανικά για απευθείας 

επικοινωνία με όλο τον κόσμο, χωρίς κόστος και χωρίς περιορισμούς στον αριθμό 

των παραληπτών. 

2) Google e-mail (Gmail): 

Το Gmail είναι ένας δωρεάν πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google και έχει πλέον γίνει ο 

ηγέτης στις δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο 

χρήστες παγκοσμίως (Williams, 2020).  

3) Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): 

Το αναγνωριστικό χρήστη είναι μια μοναδική ταυτότητα (δύο λογαριασμοί δεν μπορούν να έχουν το ίδιο 

αναγνωριστικό) σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή. 

4) Όνομα Τομέα (Domain name / Host name): 

Ο τομέας είναι η τοποθεσία από την οποία αποστέλλεται το email. Αυτό αναφέρεται στον διακομιστή 

αλληλογραφίας (εκεί όπου είναι ο υπολογιστής) στον οποίο παραλήπτης έχει το «γραμματοκιβώτιο». Για 

παράδειγμα, @ gmail.com, @ yahoo.com, @ outlook.com 

5) Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam e-mail):  

Το Spam είναι ένα ανεπιθύμητο email και μπορεί να περιλαμβάνει κακόβουλους συνδέσμους. Συχνά, το 

Spam email αποστέλλεται για εμπορικούς σκοπούς, όπως διαφημίσεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Δομή E-mail  

Όνομα χρήστη Domain name 

fine2workproject@gmail.com 
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Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις  

- Σχέδιο Μαθήματος 8  

 

Σημειώσεις:  

- Για επαγγελματικά e-mail: Αποφύγετε τη χρήση ψευδώνυμων, αριθμών για το αναγνωριστικό 

χρήστη / όνομα χρήστη και χρησιμοποιήστε το όνομά σας, όπως για παράδειγμα 

chrystalla@emphasyscentre.com ή chrystallathrasyvoulou@emphasyscentre.com (Chrystalla ή 

ChrystallaThrasyvoulou= Αναγνωριστικό χρήστη/όνομα χρήστη & emphasyscentre= όνομα τομέα)   

- Για να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε ένα ανεπιθύμητο e-mail: Άγνωστος αποστολέας, ορθογραφικά 

λάθη όπως για παράδειγμα z0om με μηδέν, προώθηση «επείγουσων» εκπτώσεων, όπως για 

παράδειγμα "Flash Sale - Όλα 20% έκπτωση", συνημμένα και προειδοποιήσεις για ιούς. 

 

 

 

 

  



P a g e  | 32 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

2.4. Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 

Πως να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Gmail):  

ΒΗΜΑ 1: Πηγαίνετε στο  https://www.gmail.com 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Δημιουργία λογαριασμού (Create an account) 

 

Εικόνα 27: Σελίδα Gmail  

ΒΗΜΑ 3: Έπειτα συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία. 

Θα χρειαστεί να: 

Α) εισάγετε Όνομα και Επίθετο. 

Β) εισάγετε αναγνωριστικό χρήστη που θα είναι μοναδικό στο Gmail.  

Γ) εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Για έναν ισχυρό κωδικό προσέξτε το μέγεθος (τουλάχιστον 8 

χαρακτήρες), συνδυάστε γράμματα (μικρά και κεφαλαία), αριθμούς, σύμβολα.  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Επόμενο (Next) 

 

Εικόνα 28: συμπληρώνοντας τα στοιχεία λογαριασμού 

ΒΗΜΑ 2 

a 

b 

c 

ΒΗΜΑ  4 

FINE2WORKPROJECT 

c 

https://www.gmail.com/
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ΒΗΜΑ 5: Θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τις Προσωπικές πληροφορίες, όπου θα χρειαστεί να εισάγετε 

μερικά προσωπικά σας στοιχεία.  

Α) αριθμό τηλεφώνου. Αυτό είναι προεραιτικό αλλά προσδίδει επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση που 

κλειδωθείτε έξω από τον λογαριασμό σας ή ξεχάσετε τον κωδικό σας.  

Β) έναν επιπλέον λογαριασμό email. Αυτό είναι επίσης προεραιτικό, αλλά θα δώσει επίσης επιπλέον 

ασφάλεια. 

Γ) Ημερομηνία γέννησης 

Δ) Φύλο  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε Επόμενο (Next)  

 

Εικόνα 29: συμπληρώνοντας προσωπικά στοιχεία 

ΒΗΜΑ 7: Για να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες της Google, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις επιλέγοντας τα δύο κουτιά ελέγχου. 

ΒΗΜΑ 8: επιλέξτε Δημιουργία λογαριασμού (Create Account) 

a 

b 

c 

d  

ΒΗΜΑ  6 

FINE2WORKPROJECT 
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Εικόνα 30: Σελίδα με όρους και προυποθέσεις 

ΒΗΜΑ 9: Το Καλωσόρισμα στο Gmail. Επιλέξτε Επόμενο (Next)   

 

Εικόνα 31: Το Καλωσόρισμα στο  Gmail 

ΒΗΜΑ 10: υπάρχουν τρια διαφορετικά στυλ προβολής οθόνης στο  Gmail. Για τους σκοπούς του 

παρόντος εγχειριδίου θα επιλέξουμε το Προκαθορισμένο (Default View). Επιλέξτε  ‘Ok’  

ΒΗΜΑ  8 

STEP 7 



P a g e  | 35 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Εικόνα 32: Επιλέξτε Στυλ Προβολής (Choose View Style) 

ΒΗΜΑ 11: μπορείτε τώρα να δείτε την σελίδα του λογαριασμού σας  

 

Εικόνα 33: η επιφάνεια εργασίας στο Gmail  

 

Σχέδια Μαθημάτων/Ασκήσεις  

- Σχέδιο Μαθήματος 9 
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2.5. Πλοήγηση στο Gmail  
 

Ποια η χρήση της μπάρας αναζήτησης:  

ΒΗΜΑ 1:  πατήστε πάνω στο κουτί Αναζήτησης (Search box)  

 

Εικόνα 34: Αναζήτηση 
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Πως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:  

ΒΗΜΑ 1:  Επιλέξτε Ρυθμίσεις (Settings)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35: Ρυθμίσεις 

ΒΗΜΑ 2: μπορείτε να δείτε τις Γρήγορες Ρυθμίσεις  (Quick Settings)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Density 

Theme 

Inbox type 
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Εικόνα 36: Γρήγορες Ρυθμίσεις  (Quick Settings)  

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε «Δείτε όλες τις ρυθμίσεις» (See all settings) για να δείτε και να αλλάξετε όλες τις 

ρυθμίσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37: όλες οι ρυθμίσεις  

 

Reading pane 
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ΒΗΜΑ 4: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις    

 

Εικόνα 38: Όλες οι ρυθμίσεις (All settings) 

 

Πως να αλλάξετε ένα θέμα:  

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε Ρυθμίσεις (Settings)  

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε «Εμφάνιση όλων» (View al)’  διπλά από το Θέμα (Theme) 

 

Εικόνα 39: Ρυθμίσεις 

 

1 

2 
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ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε θέμα  

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε Αποθήκευση (Save) 

 

Εικόνα 40: επιλέξτε θέμα 

 

ΒΗΜΑ 5: Μπορείτε να αλλάξετε Κείμενο φόντου (Text Background), Βινιετάρισμα (Vignette) ή 

Θάμπωμα (Βlur)  

Εικόνα 41: τροποποιήστε το θέμα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν το θέμα: 

- Κέιμενο φόντου: Φωτεινό ή σκοτεινό (Εικόνα 42) 

- Περίγραμμα: σκοτεινότερες γωνίες (Εικόνα 42) 

- Θάμπωμα: θαμπωμένη εικόνα στο παρασκήνιο (Εικόνα 42) 

 

Εικόνα 42: Τροποποιήστε το θέμα 

Πως να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Υποστήριξη»:  

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε το κουμπί «Υποστήριξη» (Support) 
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Εικόνα 43: Υποστήριξη (Support) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

- Πληκτρολογήστε ό,τι θέλετε να αναζητήσετε στο κουτί αναζήτησης (Search box)  
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Πως να βρείτε τους φακέλους:  

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε τον φάκελο με τα Εισερχόμενα (Inbox)  

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε τον φάκελο με τα Απεσταλμένα (Sent) 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τον φάκελο με τα Πρόχειρα (Drafts)  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam)  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε τον φάκελο με τον Κάδο Απορριμμάτων (Trash)  

 

 

Εικόνα 44: Φακέλοι  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

1. Φάκελος με τα Εισερχόμενα: Είναι ο κύριος φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα ληφθέντα 

μηνύματα 

2. Φάκελος με τα Απεσταλμένα: Είναι ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα μηνύματα που 

στάλθηκαν με επιτυχία στους παραλήπτες 

3. Φάκελος με τα Πρόχειρα: Είναι ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα μηνύματα που δεν 

έχουν αποσταλεί επιτυχώς στους παραλήπτες ή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί 

4. Φάκελος με τα Ανεπιθύμητα μηνύματα: Είναι ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα 

ανεπιθύμητα email που να λαμβάνετε από ανεπιθύμητες διευθύνσεις, όπως διαφημίσεις. 

5. Φάκελος με τον Κάδο Απορριμμάτων: Είναι ο φάκελος που αποθηκεύει τα διαγραμμένα 

μηνύματα και τα διατηρεί εκεί για 30 ημέρες 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  10 
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2.6. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Gmail) 
 

Πως να συντάξετε ένα e-mail 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε «Σύνταξη» (Compose)  

ΒΗΜΑ 2: πατήστε πάνω στην πλήρη οθόνη για να έχετε καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα ενώ γράφετε 

το μήνυμα σας. 

Εικόνα 45: σύνταξη ενός e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 46: Μεγιστοποίηση  

 

 

2 

1 
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ΒΗΜΑ 3: Υπάρχουν ορισμένα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για την σωστή αποστολή ενός 

email: 

Α) Πρός (To): οι αρχικοί παραλήπτες 

Β) Κοιν. (Cc): συντομογραφία για Κοινοποίηση (Carbon Copy), για δευτερεύοντες παραλήπτες, δηλαδή 

άτομα που θα θέλατε να ενημερώσετε. 

Γ) Κρ. κοιν. (Bcc): συντομογραφία για κοινή κοινοποίηση (Blind Carbon Copy), τα email που 

πληκτρολογούνται σε αυτό το πεδίο δεν είναι ορατά σε άλλους παραλήπτες.  

Δ) Θέμα (Subject): Ο τίτλος του email μας ή μια σύντομη ουσιαστική περιγραφή του κειμένου στο email 

Ε) Περιεχόμενο: σύνταξη περιεχομένου του e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47: Μεγιστοποίηση  

 

 

 

 

 

Α 
Β 
Γ 

Δ 
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Πως να στείλετε ένα e-mail 

ΒΗΜΑ 1: Αφού γράψετε το μήνυμά σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή» (Send) για να στείλετε το 

email σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48: Αποστολή e-mail  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  11 
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Πως να απαντήσετε σε έναν/ή σε πολλούς σε ένα an e-mail 

ΒΗΜΑ 1: Πατήστε πάνω στο  e-mail που λάβατε  

Εικόνα 49: Εισερχόμενα – Nέο μήνυμα   
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ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Απάντηση»(Reply)  

Εικόνα 50: Απάντηση 

 

ΒΗΜΑ 3: Γράψτε την απάντηση σας στο κείμενο και επιλέξτε «Αποστολή» (Send)  

 

Εικόνα 51: Απάντηση (Reply) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Απάντηση (Reply): Απάντηση μόνο στο άτομο που σας έστειλε το μήνυμα, έτσι ώστε κανένας από τους 

κύριους παραλήπτες ή τους παραλήπτες στο πεδίο Κοιν. (CC.) να μην βλέπει την απάντησή σας 

 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Απάντηση σε όλους» (Reply all) 

 

Εικόνα 52: Απάντηση σε όλους (Reply all)  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Απάντηση σε όλους (Reply all): απάντηση σε όλους όσους βρίσκονται στην 

αλυσίδα  

 

Σημειώσεις:  

- Το Gmail προσφέρει την λειτουργία της «Έξυπνης απάντησης» και μπορείτε 

να απαντήσετε σε ένα μήνυμα με ορισμένες προτεινόμενες απαντήσεις, όπως 

Ευχαριστώ (Εικόνα 42)  

 

 

Πως να προωθήσετε ένα e-mail 

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε το e-mail που λάβατε  
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Εικόνα 53: Εισερχόμενα – Νέο μήνυμα   

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Προώθηση (Forward)  

 

Εικόνα 54: Εισερχόμενα – Νέο μήνυμα   

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε το email του παραλήπτη  

ΒΗΜΑ 4: συντάξτε το μήνυμα  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Αποστολή (Send)  

 

Εικόνα 55: Εισερχόμενα – Νέο μήνυμα 

 

 

 

5 

4 
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Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  12 

Πως να διαγράψετε ένα ηλεκτρονικό e-mail 

ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε το email που θα διαγράψετε. Κάντε κλικ στο κουμπί με τον Κάδο (Bin), και το email 

θα σταλεί στον Κάδο Απορριμμάτων (Recycle Bin). 

 

Εικόνα 56: διαγραφή e-mail  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- αυτό δεν διαγράφει οριστικά το μήνυμα 

ΒΗΜΑ 2: Για να διαγράψετε οριστικά ένα email, μεταβείτε στον φάκελο Κάδος Απορριμμάτων 

κάνοντας κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» (Mοre) και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο φάκελο 

"Κάδος απορριμμάτων"  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το email που θέλετε επιλέγοντας τα κουτάκια δίπλα από αυτά.  

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε Άδειασμα απορριμμάτων (Delete forever). 

Εικόνα 57: διαγραφή ενός e-mail από κάδο απορριμάτων (Trash folder) 

 

4 

3 

2 
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Πως να προσθέσετε Αστέρι στα αγαπημένα σας  e-mails (Starred) 

ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε το email που θα διαγραφεί. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το αστέρι (Star icon) 

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε τον φάκελο «Με αστέρι» (Starred) για να δείτε τα αγαπημένα σας e-mails  

 

Εικόνα 58: e-mails με αστέρι  

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε τον φάκελο «Με αστέρι» (Starred) για να δείτε τα αγαπημένα σας e-mails  

Εικόνα 59: «Με αστέρι» (Starred)  

 

  

1 
2 
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Πως να δημιουργήσετε ετικέτες (label) 

 

Σημειώσεις:  

- οι ετικέτες του Gmail βοηθούν τους χρήστες να οργανώνουν e-mails τους. Για παράδειγμα, 

εάν κάποιος είναι δάσκαλος, μπορεί να δημιουργήσει ετικέτες για κάθε τάξη, πχ. 1η τάξη, 2η 

τάξη, κλπ. 

 

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε «Δημιουργία νέας ετικέτας» (Create a new label) 

Εικόνα 60: «Δημιουργία νέας ετικέτας» (Create a new label) 

ΒΗΜΑ 2: πληκτρολογήστε το όνομα της ετικέτας  

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε Δημιουργία (Create)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 61: «Δημιουργία νέας ετικέτας» (Create a new label) 
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ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε την κατηγορία ‘1η τάξη’ ( 1st class) για να δείτε τα emails που έχουν αυτή την ετικέτα  

 

Εικόνα 62: Νέα ετικέτα   

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  13 

 

Πως να επεξεργαστείτε/διαγράψετε μια ετικέτα (label):  

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε Περισσότερα (More)  

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε Επεξεργασία ετικετών (Manage labels) 

 

 

 

1 
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Εικόνα 63: Επεξεργασία ετικετών (Manage labels) 

 

ΒΗΜΑ 3: μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας ετικέτας. Να την κρύψετε, να την διαγράψετε ή να 

την επεξεργαστείτε. 

 

Εικόνα 64: Επεξεργασία/Διαγραφή ετικέτας  

2 
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Πως να μεταφέρετε τα e-mails σας σε ετικέτες  

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε τον φάκελο με τα εισερχόμενα (Inbox)  

ΒΗΜΑ 2: δεξί κλικ στο e-mail στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ετικέτα  

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε «Μετακίνηση σε» (Move to)  

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε ετικέτα  

Εικόνα 65: προσθήκη ετικέτας σε e-mails  

 

Πως να επισημάνετε ένα e-mail ως μη αναγνωσμένο: 

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε τον φάκελο με τα εισερχόμενα (Inbox) 

ΒΗΜΑ 2: δεξί κλικ στο e-mail το οποίο θέλετε να επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο   

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε «Προσθήκη στα μη αναγνωσμένα» (Mark as unread)   

  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  13 

 

  

1 

3 

2 
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Εικόνα 66: Προσθήκη στα μη αναγνωσμένα  (Mark as unread)   

 

Πώς να αναβάλλετε ένα e-mail 

Σημειώσεις:  

- Αναβολή ενός e-mail (Snooze): Το email θα αφαιρεθεί προσωρινά από τα εισερχόμενα και 

θα επιστρέψει στο επάνω μέρος των εισερχομένων τη στιγμή που το έχετε ορίσει 

 

 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε τον φάκελο με τα εισερχόμενα (Inbox)  

ΒΗΜΑ 2: Κάντε δεξί κλικ στο e-mail που θέλετε να αναβάλλετε 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Αναβολή (Snooze)    

 

  

1 

2 

3 
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Εικόνα 67: Αναβολή (Snooze)    

Πως να εκτυπώσετε ένα ηλεκτρονικό e-mail: 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε τον φάκελο με τα εισερχόμενα (Inbox) 

ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε ένα e-mail 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Εκτύπωση (Print)  

Εικόνα 68: Εκτύπωση (Print) e-mail    

  

1 

2 
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ΒΗΜΑ 5: επιλέξτε Εκτύπωση (Print) 

Εικόνα 69: Εκτύπωση ενός e-mail    

Πως να αποκλείσετε μια επαφή 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε τον φάκελο με τα εισερχόμενα (Inbox) 

ΒΗΜΑ 2: Ανοίξτε ένα e-mail 

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε τις τρεις τελείες στην δεξιά πλευρά   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αποκλεισμός (Block) 

 

Εικόνα 70: αποκλεισμός μιας επαφής  



P a g e  | 62 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 Πώς να στείλετε ένα αρχείο ως συνημμένο σε ένα email 

Εκτός από τα απλά μηνύματα κειμένου, τα email μπορούν να περιέχουν αρχεία εικόνας, 

αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο κλιπ, συμπιεσμένα αρχεία κ.λπ. Αυτά τα αρχεία είναι γνωστά ως 

συνημμένα αρχεία ή απλά ως συνημμένα. Τα συνημμένα αρχεία είναι αρχεία που 

αποστέλλονται μαζί με τα email 

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε  «Σύνταξη» για να γράψετε ένα νέο email 

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε «Επισύναψη αρχείου» (Attach a file)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 71: «Επισύναψη αρχείου» (Attach a file)  

ΒΗΜΑ 3: Μεταβείτε στο φάκελο με το αρχείο που πρέπει να επισυναφθεί 

  

Εικόνα 72: Βρίσκοντας το αρχείο  

1 

2 
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ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε 

ΒΗΜΑ 5: επιλέξτε Άνοιγμα (Open)  

 

Εικόνα 73: Προσθέστε ένα συνημμένο σε ένα e-mail  

 

ΒΗΜΑ 6: Το αρχείο θα εμφανίζεται ως συνημμένο στο κάτω μέρος του e-mail  

 

Εικόνα 74: Προσθέστε ένα συνημμένο σε ένα e-mail 
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ΒΗΜΑ 7: Μπορούν να επισυναφθούν περισσότερα από ένα αρχεία στο ίδιο email επαναλαμβάνοντας 

τα παραπάνω βήματα 

 

Εικόνα 75: Προσθέστε δύο συνημμένα 

 

Πως να αφαιρέσετε ένα συνημμένο: 

ΒΗΜΑ 1: επιλέξτε το ‘X’ που βρίσκεται δίπλα από το συνημμένο για να το αφαιρέσετε από τα 

συνημμένα   

 

Εικόνα 76: Αφαιρέστε ένα συνημμένο   
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Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη ενός συνημμένου από ένα e-mail 

Κατά τη λήψη ενός συνημμένου, ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που προέρχονται από μη αξιόπιστες και άγνωστες πηγές δεν πρέπει να ανοίγονται, καθώς 

υπάρχει υψηλός κίνδυνος να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Παρόλο που καταβάλλεται μεγάλη 

προσπάθεια από τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να βρουν 

αυτά τα email και να τα αποκλείσουν, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να φτάσουν στα εισερχόμενά μας. 

Εάν ληφθεί ένα τέτοιο μήνυμα, ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσει σάρωση για προστασία 

από ιούς πριν το ανοίξει ή εάν ο χρήστης είναι σίγουρος ότι πρόκειται για κακόβουλο αρχείο να 

διαγράψει αμέσως το email με το συνημμένο. 

ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε και ανοίξτε το email με συνημμένο στα εισερχόμενα 

 

Εικόνα 77: Λήψη ενός συνημμένου  

ΒΗΜΑ 2: Εντοπίστε το συνημμένο στο κάτω μέρος του e-mail 
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Εικόνα 78: Λήψη ενός συνημμένου 

 

ΒΗΜΑ 3: Μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το συνημμένο. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο  

στο κάτω βέλος (Λήψη: Download). Κάντε κλικ στο κουμπί  ‘Λήψη’ για να κατεβάσετε το αρχείο  

 

Εικόνα 79: Λήψη ενός συνημμένου 

ΒΗΜΑ 4: Το αρχείο θα ληφθεί αυτόματα στο φάκελο  Λήψεις (Downloads)  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 80: Λήψη ενός συνημμένου 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  14 
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ΘΕΜΑ 3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - GOOGLE DRIVE: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

 

Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις κύριες ιδιότητες του ‘Google 

Drive’ όπως Google Docs (Έγγραφα), Google Sheets (Υπολογιστικά Φύλλα), Google 

Slides(Παρουσιάσεις) και Google Forms(Φόρμες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’    

Οργάνωση: Είναι οι δεξιότητες που σας επιτρέπουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε 

διαφορετικά καθήκοντα και να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας αποτελεσματικά και 

αποδοτικά για να επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

- Διαχείριση χρόνου: Είναι η διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού των καθημερινών εργασιών 

  - Δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων: Σας βοηθά να προσδιορίσετε την πηγή ενός προβλήματος 

και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. 
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3.1. Ορισμός  
 

O διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων που ονομάζεται επίσης «τόπος αποθήκευσης cloud» ή 

«τόπος αποθήκευσης στο Διαδίκτυο», είναι ένα μέρος όπου ένας χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει 

δεδομένα σε μια ένα τρίτο μέρος, όπως το Google Drive, το Dropbox κ.λπ. Είναι ένας ακόμα τρόπος 

αποθήκευσης αρχείων, όπως τις παραδοσιακές κασέτες, τα φορητά μέσα αποθήκευσης κ.λπ.   

Ένας χρήστης μπορεί επίσης να ανεβάσει / να  τροποποιήσει και να κοινοποιήσει έγγραφα, 

παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα, εικόνες, ήχο, βίντεο κ.λπ. σε άλλους. 

Πρώτα από 'όλα, για να χρησιμοποιήσετε το Google Drive, θα χρειαστείτε έναν Λογαριασμό Google. Το 

Google Drive είναι μια δωρεάν υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο που προσφέρεται από 

την Google. Σας επιτρέπει να διατηρείτε όλη τη δουλειά σας σε ένα μέρος σε διαφορετικές μορφές 

αρχείων και να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή. Με έναν 

λογαριασμό Google, ένας χρήστης μπορεί να συγχρονίσει έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ. από τον 

υπολογιστή, το tablet ή τις κινητές συσκευές. Προσφέρει 15 GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου και αυτό 

το ποσό κατανέμεται στο Google Drive, το Gmail και τις Φωτογραφίες Google. Οι χρήστες μπορούν να 

πληρώσουν 1,59 £ / μήνα για 100 GB έως 239,99 £ / μήνα για 30 TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Drive από τον υπολογιστή, την εφαρμογή για 

κινητά (iOS και Android) 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  15 
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3.2.  Οι ιδιότητες του Google Drive και των εφαρμογών του 
 

Το Google Drive χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αρχείων και τον συγχρονισμό τους στον 

υπολογιστή. Ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Google Drive για να ανεβάσει αρχεία / έγγραφα 

και να τα επεξεργαστεί στο διαδίκτυο. Το Google Drive μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή για να 

συγχρονίζει αυτόματα τα αρχεία στο cloud. 

Το Google Drive παρέχει εφαρμογές που βασίζονται στην υπηρεσία cloud (Google Docs, Sheets, Slides  

και Forms) που βοηθούν τους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο με την ομάδα 

τους, ενθαρρύνοντας έτσι την ομαδικότητα και την αποτελεσματική συνεργασία  σε πραγματικό χρόνο. 

Εφαρμογές Google: 

1. Google Docs (Έγγραφα): Είναι ένας επεξεργαστής κειμένου στο Διαδίκτυο που παρέχει στους 

χρήστες την δυνατότητα να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με συναδέλφους ή άλλα άτομα 

για να δημιουργήσουν, να μοιραστούν αρχεία. 

2. Google Sheets (Υπολογιστικά Φύλλα): μια διαδικτυακή εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται υπολογιστικά φύλλα και να 

συνεργάζονται με τους άλλους. 

3. Google Slides (Παρουσιάσεις): Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή παρουσιάσεων που επιτρέπει 

στους χρήστες να δημιουργούν και να μορφοποιούν παρουσιάσεις και να συνεργάζονται με 

πολλά ή με ένα άτομο 

4. Google Forms (Φόρμες): Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν διαδικτυακές έρευνες, φόρμες αξιολόγησης και κουίζ και να τις κοινοποιούν σε 

άλλα άτομα ή ομάδες. 

Οι κύριες ιδιότητες του Google Drive:  

1. Συγχρονισμός 

2. Διαθέσιμο σε iOS και Android  

3. Ενσωματωμένο με εξωτερικές εφαρμογές όπως QR 

Code, mind map κλπ.  

4. Επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων έως 1,02 

εκατομμύρια χαρακτήρες, υπολογιστικά φύλλα 

έως 5 εκατομμύρια χαρακτήρες, παρουσιάσεις έως 

100 MB και ιστοσελίδες Google έως και 20000.000 

χαρακτήρες ανά σελίδα 

Το Google Drive διαθέτει διάφορα κουμπιά και μενού που βοηθούν στην ευκολότερη και 

γρηγορότερη πλοήγηση, όπως: 

1. C: Δημιουργία νέου φακέλου ή αρχείου 

2. F: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τον φάκελο που εμφανίζεται την εν 

λόγω στιγμή 

3. V: Εναλλαγή εμφάνισης αντικειμένων από μια λίστα σε ένα πλέγμα και το αντίστροφο 

4. D: Ανάπτυξη ή σύμπτυξη του παραθύρου με τις λεπτομέρειες 

5. T: αλλάξτε τις ρυθμίσεις του Google Drive ή πατήστε το κουμπί «Βοήθεια» (Help)  
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6. Z (όταν ένας χρήστης έχει επιλέξει ένα αρχείο ή φάκελο): Μετακίνηση αντικειμένων σε ένα 

φάκελο 

7. # (όταν ένας χρήστης έχει επιλέξει ένα αρχείο ή φάκελο): Για να μετακινήσετε ένα αρχείο ή 

φάκελο στον Κάδο απορριμμάτων (Trash)  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  16 

 

 

3.3.  Είσοδος στο Google Drive και πλοήγηση  
 

Πως να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο λογαριασμό σας 

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε Είσοδος  (Sign in) 

ΒΗΜΑ 3: συμπληρώστε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης 

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε «Επόμενο» (Next)  
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Εικόνα 81: Είσοδος στο λογαριασμό Google  

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν έχετε λογαριασμό Google, ανατρέξτε στο Θέμα 2  

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά πλευρά του τετραγώνου με τις τελείες 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε ‘Google Drive’ 
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Εικόνα 82: Google Drive 

 

 

 

Πως να πλοηγηθείτε στο Google Drive 

 

Εικόνα 83: Πλοήγηση στο Google Drive  

 

1. Το Drive Μου (My Drive) είναι η αρχική σελίδα του Google Drive όπου αποθηκεύονται αρχεία 

και φάκελοι και απ’ όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία και τους φακέλους σας 

2. Νέο (New) – είναι το κουμπί με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν και να 

οργανώσουν αρχεία και φακέλους 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 8 9 
10 

11 
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3. Κοινόχρηστο (Shared with me) - εδώ εμφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι που έχουν 

μοιραστεί άλλοι μαζί σας 

4. Πρόσφατα (Recent)- είναι το σημείο όπου βρίσκονται τα πρόσφατα επεξεργασμένα αρχεία και 

οι φάκελοι σας 

5. Με αστέρι  (Starred) - είναι το σημείο όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα «αγαπημένα» σας 

αρχεία ή φακέλους στους οποίους θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση  

6. Κάδος Απορριμμάτων (Trash) είναι το σημείο όπου μπορείτε να μετακινήσετε προσωρινά τα 

αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον να τα διαγράψετε μόνιμα 

7. Βοήθεια και σχόλια (Help)– είναι το σημείο όπου μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια  

8. Ρυθμίσεις (Settings) – είναι το σημείο όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google 

Drive όπως ειδοποιήσεις, γλώσσα κ.λπ. 

9. Εφαρμογές Google Apps: πλοήγηση στις εφαρμογές Google Apps 

10. Προφίλ (Profile) – το σημείο όπου μπορείτε να διαχειριστείτε το προφίλ σας  

11. Αναζήτηση στο Drive (Search box) - Πλαίσιο αναζήτησης όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε 

και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Google Drive 

 

 

 

 

 

3.4.  Διαχείριση αρχείων και φακέλων     
 

Πώς να δημιουργήσετε φακέλους στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε «Δημιουργία νέου» (New) 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Φάκελος» (Folder)  
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Εικόνα 84: Δημιουργία φακέλων 

ΒΗΜΑ 3: Μετονομάστε τον φάκελο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ‘Δημιουργία (Create)’ 

 

Εικόνα 85: δημιουργία φακέλων 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Δεύτερος τρόπος να δημιουργήσετε φακέλους 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε δεξί κλικ στην αρχική σελίδα του Google Drive  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Νέος φάκελος» (New Folder)  

3 4 
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Εικόνα 86: Δημιουργία φακέλων 

ΒΗΜΑ 7: Μετονομάστε τον φάκελο 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε Δημιουργία (Create) 

Εικόνα 87: Δημιουργία φακέλων 

 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους για να οργανώσουν τα αρχεία τους 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’    

Οργάνωση: Είναι οι δεξιότητες που σας επιτρέπουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε 

διαφορετικά καθήκοντα και να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας αποτελεσματικά και 

αποδοτικά για να επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

  - Δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων: Σας βοηθά να προσδιορίσετε την πηγή ενός προβλήματος 

και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
8 
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Πώς να ανεβάσετε αρχεία ή φακέλους στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέξτε Νέο (New)  

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Μεταφόρτωση» (File upload)  

 

 

Εικόνα 88: Μεταφόρτωση αρχείων  

 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Άνοιγμα (Open)  

 

 

Εικόνα 89: Μεταφόρτωση αρχείων  

3 

4 
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ΒΗΜΑ 5: Μόλις ανεβάσετε το αρχείο στο Google Drive, μπορείτε να δείτε το αρχείο στην αρχική σελίδα 

του Google Drive 

 

Εικόνα 90: Μεταφόρτωση αρχείων  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 Στην κάτω δεξιά πλευρά, μπορείτε να δείτε ένα αναδυόμενο 

παράθυρο (Progress Window) που ενημερώνει τον χρήστη για το 

πότε το αρχείο ή ο φάκελος μεταφορτώνεται στο Google Drive. 

Μόλις ανεβάσετε το αρχείο, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα πράσινο 

κουμπί. 
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ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε Νέο (New)  

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε «Μεταφόρτωση φακέλου» (Folder upload)  

 

 

Εικόνα 91: Μεταφόρτωση φακέλων  

 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να ανεβάσετε στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 9: Επιλέξτε Άνοιγμα «Open»  

 

Εικόνα 92: Μεταφόρτωση φακέλων 

 

 

8 

9 
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ΒΗΜΑ 10: Μετά το ανέβασμα του φακέλου στο Google Drive, θα μπορείτε να το δείτε στην αρχική 

σελίδα του Google Drive 

 

Εικόνα 93: Μεταφόρτωση φακέλων  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  17 
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Πως να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους: Μετονομασία αρχείου/φακέλου  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το αρχείο που θέλετε να μετονομάσετε 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Μετονομασία «Rename» 

  

Εικόνα 94: μετονομασία αρχείων 

ΒΗΜΑ 6: Μετονομάστε το αρχείο σας 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε ‘OK’ 

 

STEP 6 

STEP 7 
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Εικόνα 95: μετονομασία αρχείων 

 

Σημειώσεις:  

- Τα ίδια βήματα ισχύουν και για την μετονομασία φακέλων    

 

Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: Ανοίξτε ένα αρχείο 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ανοίξετε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 96: Ανοίξτε τα αρχεία  

Ή 

ΒΗΜΑ 4: Βρείτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Προεπισκόπηση» (Preview)  
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Εικόνα 97: Ανοίξτε τα αρχεία 
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Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: Ανοίξτε ένα φάκελο 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε τον φάκελο που θέλετε να ανοίξετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε διπλό κλικ στο φάκελον για νον ανοίξετε 

 

 

Εικόνα 98: Ανοίξτε έναν φάκελο 

 

Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: μετακίνηση αρχείου ή φακέλου σε άλλους φακέλους 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε  

ΒΗΜΑ 3: Δεξί κλικ στο αρχείο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Μετακίνηση σε» (Move to) 

 

Εικόνα 99: μετακινήστε αρχεία 
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ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το έγγραφο 

 

Εικόνα 100: μετακινήστε αρχεία 

 

Σημειώσεις:  

- Τα ίδια βήματα ισχύουν και για την μεταφορά φακέλων σε άλλους φακέλους 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  18 

 

Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: κοινοποιήστε ένα αρχείο ή φάκελο 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Κοινή χρήση» (Share) 
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Εικόνα 101: «Κοινή χρήση» (Share) 

ΒΗΜΑ 5: Προσθέστε άτομα (e-mails) ή ομάδες για να κοινοποιήσετε το αρχείο  
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Εικόνα 102: «Κοινή χρήση» (Share) 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε αν ο χρήστης θα βλέπει τα αρχεία ως μορφή Αναγνώστη (Viewer), Σχολιαστή 

(Commenter) ή Συντάκτη (Editor)  

 

Εικόνα 103: κοινή χρήση αρχείων (με Αναγνώστες, Σχολιαστές, Συντάκτες) 
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Ορισμός: 

- Αναγνώστης (Viewer): Ο χρήστης που μπορεί να δει έγγραφα και αρχεία, να κατεβάσει έγγραφα ή 

αρχεία και να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων 

- Σχολιαστής (Commenter): Ο χρήστης που μπορεί να σχολιάσει έγγραφα, να δει έγγραφα ή αρχεία, να 

κατεβάσει έγγραφα ή αρχεία και να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων 

- Συντάκτης (Editor): Ο χρήστης που έχει δικαιώματα επεξεργασίας μπορεί να επεξεργαστεί Έγγραφα, 

Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις κ.λπ. ή φακέλους, να προσκαλέσει ή να αφαιρέσει άλλα άτομα, να 

κατεβάσει έγγραφα ή αρχεία, να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων, να μεταφορτώσει 

και να διαγράψει άλλα αρχεία ή φακέλους, να προσθέσει και να αφαιρέσει αντικείμενα από ένα φάκελο. 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε Αποστολή (Send) 

  

Εικόνα 104: κοινή χρήση αρχείων (με Αναγνώστες, Σχολιαστές, Συντάκτες) 

Ή 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Κοινή χρήση (Share) 
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Εικόνα 105: κοινοποιήστε αρχεία 

 

ΒΗΜΑ 4: Μοιραστείτε τον σύνδεσμο με τα άτομα ή τις ομάδες με τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε το 

έγγραφο 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Οποιοσδήποτε με τον σύνδεσμο για το αρχείο» (Change to anyone with the link) 

 

 

Εικόνα 106: Κοινοποιήστε αρχεία 
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ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε αν το άτομο θα είναι Αναγνώστης, Σχολιαστής, Συντάκτης 

 

Εικόνα 107: Κοινοποιήστε αρχεία 

 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε «Αντιγραφή Συνδέσμου» (Copy link). Αφού επιλέξετε την Αντιγραφή Συνδέσμου 

μπορείτε να το στείλετε σε οποιονδήποτε θέλετε που να είναι Αναγνώστης, Σχολιαστής, Συντάκτης.  

 

Εικόνα 108: Κοινοποιήστε αρχεία 
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ΒΗΜΑ 9: Επιλέξτε Ολοκλήρωση (Done) 

 

Εικόνα 109: Κοινοποιήστε αρχεία 

Σημειώσεις:  

- Τα ίδια βήματα ισχύουν και για την κοινή χρήση φακέλων  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  19 

  



P a g e  | 91 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: λήψη εγγράφων και φακέλων 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το έγγραφο που θέλετε να κατεβάσετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Λήψη (Download)  

 

Εικόνα 110: Λήψη εγγράφων 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε τον φάκελο που θέλετε να κατεβάσετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Λήψη (Download)  
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Εικόνα 111: Λήψη εγγράφων 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να βρουν τα έγγραφα και τους φακέλους που έχουν κατεβάσει στον 

υπολογιστή τους στο φάκελο «Λήψεις» (Downloads) 
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Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: Προσθήκη αρχείων ή φακέλων στα Αγαπημένα (Με 

Αστέρι) 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε στα Αγαπημένα (Με Αστέρι) 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο  

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο «Προσθήκη στα στοιχεία με αστέρι» (Add to Starred)  

 

 

 

Εικόνα 112: Με Αστέρι (αγαπημένα) 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε τον φάκελο Με Αστέρι (Starred) (από την αριστερή πλευρά) για να δείτε τα αρχεία 

που έχετε επιλέξει ως αγαπημένα  

 

Εικόνα 113: Με Αστέρι (αγαπημένα) 
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Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: Αφαίρεση αρχείων ή φακέλων από τα Αγαπημένα (Με 

Αστέρι) 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο Με Αστέρι (Starred)  

  

Εικόνα 114: Αφαίρεση από τον φάκελο με τα αγαπημένα (Με Αστέρι) 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Κατάργηση από στοιχεία με αστέρι» (Remove from Starred)  

 

 

Εικόνα 115: «Κατάργηση από στοιχεία με αστέρι» (Remove from Starred)  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  20 
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Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: δημιουργώντας ένα αντίγραφο(εγγράφων)   

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το έγγραφο που θέλετε να αντιγράψετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου (Make a copy)   

 

Εικόνα 116: Δημιουργία αντιγράφου (Make a copy)   

ΒΗΜΑ 5: Αυτό είναι το έγγραφο που αντιγράφηκε. Το Google Drive μετονομάζει το έγγραφο αυτόματα 

σε «Αντίγραφο του….» (Copy of….)  

 

Εικόνα 117: Δημιουργία αντιγράφου (Make a copy)  
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Τρόπος διαχείρισης αρχείων και φακέλων: καταργήστε ένα αρχείο/φάκελο 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το έγγραφο που θέλετε να μετακινήσετε 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε Δεξί κλικ στο αρχείο  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Κατάργηση (Remove) 

 

 

Εικόνα 118: κατάργηση αρχείου 

ΒΗΜΑ 5: Για να καταργήσετε φακέλους, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που θέλετε να καταργήσετε 

ΒΗΜΑ 6: Κάντε Δεξί κλικ στον φάκελο 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε Κατάργηση (Remove)
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Εικόνα 119: κατάργηση αρχείου  

Τροποποίηση φακέλων ή αρχείων: αλλάξτε το χρώμα των φακέλων 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στο Google Drive 

ΒΗΜΑ 2: Βρείτε το φάκελο που θέλετε να αλλάξετε το χρώμα  

ΒΗΜΑ 3: Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αλλαγή χρώματος (Change colour)  

  

Εικόνα 120: αλλαγή χρώματος φακέλων  
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ΒΗΜΑ 5: Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που προτιμάτε 

 

Εικόνα 121: αλλαγή χρώματος φακέλων 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  21 
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3.5. Google Docs – Έγγραφα (Επεξεργασία Κειμένου) - Εισαγωγή  
 

Google Docs (Έγγραφα): Είναι ένας διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου που παρέχει σε έναν χρήστη 

την δυνατότητα να δημιουργήσει αρχεία, ή να τα μοιραστεί με συναδέλφους ή άλλα άτομα σε 

πραγματικό χρόνο. Ένας χρήστης μπορεί επίσης να ανεβάσει / τροποποιήσει και να μοιραστεί 

έγγραφα, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα, εικόνες, ήχο, βίντεο κ.λπ. με άλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Google Docs λειτουργούν όπως η Microsoft Word και η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς συνδέονται. 

Μπορεί η Microsoft Word είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή Επεξεργασίας Κειμένου, αλλά τα Google Docs 

προσφέρουν περισσότερα οφέλη στους χρήστες.

 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Google Docs είναι: 

1. Συνεργασία και συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο: Οι χρήστες μπορούν να εργαστούν πάνω στο 

ίδιο έγγραφο. Εξοικονομείτε χρόνο και αποφεύγετε παρεξηγήσεις κατά την επικοινωνία. 
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2. Παρακολούθηση ιστορικού: Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν αυτόματα τις αλλαγές στα 

έγγραφα τους και να επαναφέρουν το έγγραφο τους σε προηγούμενες εκδόσεις. 

3. Παρακολούθηση αλλαγών: Οι χρήστες μπορούν εύκολα να γράψουν σχόλια ή σχόλια σε άλλους. 

4. Αυτόματη αποθήκευση: Τα έγγραφα αποθηκεύονται αυτόματα στο Google Drive 

5. Εργασία από οπουδήποτε: Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν τα έγγραφα / τους φακέλους τους από 

οπουδήποτε και να εργάζονται από απόσταση από τηλέφωνα / tablet / υπολογιστές κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

- το μόνο που χρειάζεστε για πρόσβαση σε Έγγραφα είναι ένας λογαριασμός Google (*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

αν δεν έχετε λογαριασμό Google, ανατρέξτε στο Θέμα 2) 

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής " Google Docs" από οποιοδήποτε τηλέφωνο / 

tablet Android ή iOS  

 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  22 
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3.6. Ιδιότητες των Google Docs (Εγγράφων)  
 

Πως να αρχίσετε με τα Έγγραφα:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

 

Εικόνα 122: Google Docs  

 

Η Εικόνα 122 απεικονίζει την αρχική σελίδα των Google Docs. Τα Google Docs προσφέρουν στους χρήστες 

την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους κενό έγγραφο ή οποιοδήποτε πρότυπο, όπως Βιογραφικό, 

Επιστολή, Πρόταση έργου, Φυλλάδιο, Αναφορά κ.λπ. 

Για περισσότερα πρότυπα, οι χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ στην «Επιλογή προτύπου» (Εικόνα 123). 

(Templates Gallery) 

Κάτω από τις επιλογές κενών εγγράφων και προτύπων, οι χρήστες μπορούν να δουν τα πρόσφατα 

έγγραφα που δημιουργήθηκαν στα Google Docs.  

 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο βιογραφικού για να αναπτύξουν το δικό 

τους βιογραφικό  
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Εικόνα 122: Αρχική Σελίδα Google Docs  

 

 

 

Εικόνα 123: Google Docs – Επιλογή προτύπου 

 

 

Άδειο έγγραφο Πρότυπα 

Πρόσφατα έγγραφα 

Γκαλερί προτύπων 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα κενό Έγγραφο Google:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Νέο έγγραφο (Blank) 

 

 

 

 

Εικόνα 124: Google Docs – Νέο έγγραφο 

 

 

ΒΗΜΑ  3 
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Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: Μετονομάστε ένα έγγραφο Google 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στα «Έγγραφα» (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Νέο εγγραφο (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Πρώτον, πρέπει να μετονομάσετε το έγγραφό σας για να διατηρήσετε τα αρχεία σας 

οργανωμένα. Κάντε κλικ στο «Έγγραφο χωρίς τίτλο» (Untitled document) και δώστε το κατάλληλο 

όνομα για το έγγραφό σας   

 

Εικόνα 125: Google Docs – Μετονομάστε ένα έγγραφο 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  23 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: Προσθήκη εγγράφου στα Αγαπημένα (Με Αστέρι) 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Νέο Έγγραφο (Βlank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το έγγραφο από τον λογαριασμό σας της Google  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το εικονίδιο με το Αστέρι που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του εγγράφου και 

προσθέστε το στα αγαπημένα   
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Εικόνα 126: Google Docs – Με Αστέρι 

 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: μεταφορά εγγράφου σε διαφορετικό φάκελο   

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Νέο Έγγραφο (Βlank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το έγγραφο  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε δίπλα από το εικονίδιο με το αστέρι επιλέξτε Μετακίνηση (Move)  
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Εικόνα 127: Google Docs – μετακίνηση εγγράφου 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: προσθήκη κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε Νέο Έγγραφο (Βlank) 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κενό όπως βλέπετε στην πιο κάτω εικόνα  

ΒΗΜΑ 5: Αρχίστε να πληκτρολογείτε ό, τι θέλετε 

 

Εικόνα 128: Google Docs – προσθήκη κειμένου στα έγγραφα 
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Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να τροποποιήσετε 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αρχείο (File)  

 

Εικόνα 129: Google Docs – τροποποίηση εγγράφων (κουμπί File) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Αρχείο» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα έγγραφο: 

- δημιουργία και άνοιγμα νέου εγγράφου 

- να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο 

- να στείλετε ένα υπάρχον έγγραφο ως συνημμένο σε email 

- να κατεβάστε το έγγραφο 

- να παρακολουθήσετε το ιστορικό του 

- να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο 

- να μετακινήσετε ένα έγγραφο 

- να καταργήσετε ένα έγγραφο 

- να αλλάξετε γλώσσα 

- να εκτυπώσετε ένα έγγραφο 
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Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘Αρχείο λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google Slides. 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να τροποποιήσετε 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Προσθήκη (Insert)  

 

 

Εικόνα 130: Google Docs – επεξεργασία εγγράφων (κουμπί Insert) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Προσθήκη» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα έγγραφο: 

- Προσθήκη Εικόνων, Πίνακα, Σχεδίου, Γραφικής Παράστασης  

- προσθήκη ειδικών χαρακτήρων και εξισώσεων  

- προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου  

- προσθήκη αρίθμησης σελίδων και διαχωρισμού σελίδων 

- προσθήκη συνδέσμων 

- προσθήκη σχολίου 

- προσθήκη πίνακα περιεχομένων 
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Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  24 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: επεξεργασία κειμένου 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να τροποποιήσετε 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Μορφοποίηση» (Format) 

 

 

Εικόνα 131: Google Docs – επεξεργασία εγγράφων (κουμπί Format) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Μορφοποίηση» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα έγγραφο: 

- Μορφοποίηση γραμματοσειράς: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Superscript, Subscript  

- Μορφοποίηση παραγράφων και στυλ: Borders and shading (περίγραμμα και εσωτερική φωτεινότητα), 

Heading styles (στυλ κεφαλίδων)  

- ευθυγράμμιση και εσοχή 

- Μορφοποίηση στηλών 

- προσθήκη κουκκίδων και αρίθμησης  

- Μορφοποίηση κεφαλίδας και υποσέλιδου 

- Μορφοποίηση αριθμού σελίδων  
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- Τροποποίηση πινάκων και εικόνων  

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή «Format» έχει τα ίδια στοιχεία με τα κουμπιά στην σειρά (Ribbon) (Εικόνα 122). Οι 

χρήστες μπορούν με αυτή την επιλογή να επεξεργαστούν τη μορφή του κειμένου. 

 

 

 

 

Εικόνα 132: Google Docs – επεξεργασία εγγράφων (Format– Ribbon) 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  25  

 

 

Πως να τροποποιήσετε κενά έγγραφα: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να τροποποιήσετε 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) 
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Εικόνα 133: Google Docs – επεξεργασία εγγράφων (κουμπί Tools) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Εργαλεία» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα έγγραφο: 

 - να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική 

- να ελέγξετε τον αριθμό λέξεων 

- να συγκρίνετε έγγραφα 

- να προσθέστε παραπομπές 

- να αναζητήσετε στο λεξικό 

- να μεταφράσετε ένα έγγραφο 

- να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική πληκτρολόγηση 

- να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για πρόσβαση 

 

Πως να τροποπιήσετε κενά έγγραφα: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να τροποποιήσετε 

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε Βοήθεια (Help) 

 

Εικόνα 134: Google Docs – επεξεργασία εγγράφων (κουμπί Help) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Βοήθεια» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα έγγραφο: 

- να αναζητήσετε βοήθεια γύρω από τα Έγγραφα 
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- να ελέγξετε αν υπάρχουν αναβαθμίσεις   

- να ελέγξετε για συντομίες στο πληκτρολόγιο  

 

 

Πως να κοινοποιήσετε τα Έγγραφα: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Έγγραφα (Docs)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Κοινή χρήση (Share) 

 

  

Εικόνα 135: Google Docs – Κοινή χρήση Εγγράφων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν ένα έγγραφο με άτομα και ομάδες στέλνοντάς τους μια πρόσκληση 

μέσω email ή κοινοποιώντας τους τον σύνδεσμο για να τους δώσουν τα κατάλληλα δικαιώματα, όπως 

αυτά του Αναγνώστη, Συντάκτη, Σχολιαστή (Viewer, Editor, Commentor). 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘Share (Κοινοποίηση)’ λειτουργεί όπως τα Google Docs, Google Sheets και Google 

Slides (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Θέμα 2) 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  26 
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3.7. Google Sheets (Υπολογιστικά Φύλλα) Εισαγωγή  
 

Google Sheets (Υπολογιστικά φύλλα): Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται με άλλους τα 

υπολογιστικά φύλλα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Google Sheets λειτουργούν όπως η Microsoft Excel η οποία είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή 

υπολογιστικών φύλλων. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς συνδέονται τα Google Sheets με την Excel. 
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Σημειώσεις:  

-  Το μόνο που χρειάζεστε για τα Google Sheets είναι ένας λογαριασμός Google 

-  Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ‘Google Sheets’ από οποιοδήποτε τηλέφωνο / tablet 

Android ή iOS.  
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3.8. Ιδιότητες των Google Sheets (Υπολογιστικά φύλλα)  
 

Πως να ξεκινήσετε με τα Google Sheets (Υπολογιστικά Φύλλα):  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

 

 

Εικόνα 136: Google Sheets  

 

Η Εικόνα 137 παρουσιάζει την αρχική σελίδα των Google Sheets η οποία προσφέρει στους χρήστες την 

ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους υπολογιστικά φύλλα ή να χρησιμοποιήσουν πρότυπα όπως 

λίστα εργασιών, ετήσιο / μηνιαίο προϋπολογισμό, πρόγραμμα, ημερολόγιο κ.λπ. 

Για περισσότερα πρότυπα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στην «Γκαλερί Προτύπων» (Templates 

Gallery) (Εικόνα 138).  

Κάτω από τις επιλογές κενών υπολογιστικών φύλλων και προτύπων, οι χρήστες μπορούν να δουν τα 

πρόσφατα υπολογιστικά φύλλα που χρησιμοποίησαν.  

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μια λίστα εργασιών σε ενα υπολογιστικό φύλλο για να 

οργανώσουν την ημέρα / εβδομάδα / μήνα τους, ή ένα ημερολόγιο για να οργανώσουν 

συναντήσεις / ραντεβού κ.λπ. 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  27 
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Εικόνα 137: Google Sheets Αρχική Σελίδα 

 

 

Εικόνα 138: Google Sheets – Templates Gallery – Επιλογή Προτύπων 

 

  

Άδεια 

υπολογιστικά 

φύλλα 

Πρότυπα 

Πρόσφατα υπολογιστικά φύλλα 

Γκαλερί προτύπων 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα κενό Υπολογιστικό Φύλλο:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδειο Υπολογιστικό φύλλο» (Blank)

 

 

Εικόνα 139: Google Sheets – Κενό Υπολογιστικό φύλλο 

 

 

  

ΒΗΜΑ 3 
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Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Μετονομασία Υπολογιστικού Φύλλου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Αρχικά, πρέπει να μετονομάσετε το έγγραφό σας για να διατηρήσετε τα αρχεία σας 

οργανωμένα. Κάντε κλικ στο «Υπολογιστικό φύλλο χωρίς τίτλο» για να μετονομάσετε το έγγραφο  

(Untitled document).  

 

Εικόνα 140: Google Sheets – Μετονομασία υπολογιστικού φύλλου 

 

Σημειώσεις:  

- Η διαδικασία μετονομασίας ενός υπολογιστικού φύλλου είναι η ίδια όπως αυτή με στα Google 

Docs και στις Παρουσιάσεις 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  28 

 

  



P a g e  | 119 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Προσθήκη υπολογιστικού φύλλου στα 

Αγαπημένα (Με Αστέρι) 

  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο που θέλετε 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το εικονίδιο με το αστέρι που βρίσκεται δίπλα από τα ονόματα των υπολογιστικών 

φύλλων και προσθέστε το υπολογιστικό φύλλο στα αγαπημένα.  

 

 

Εικόνα 141: Google Sheets – Προσθήκη υπολογιστικού φύλλου στα Αγαπημένα (Με Αστέρι) 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Μετακίνηση υπολογιστικού φύλλου σε 

διαφορετικό φάκελο  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Υπολογιστικά Φύλλα (Sheets) 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο που θέλετε 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ  «Μετακίνηση» (Move)  
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Εικόνα 142: Google Sheets – Μετακίνηση υπολογιστικού φύλλου 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Εισαγωγή κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ πάνω στα κελιά   

ΒΗΜΑ 5: Αρχίστε να πληκτρολογείτε ό, τι θέλετε 

 

Εικόνα 143: Google Sheets – εισαγωγή κειμένου στα υπολογιστικά φύλλα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Cells 
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Οι χρήστες μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση του περιεχομένου των κελιών στη γραμμή με τις 

φόρμουλες (Εικόνα 144). 

 

 

Εικόνα 144: Google Sheets – εισαγωγή κειμένου στα υπολογιστικά φύλλα 

 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αρχείο (File)  

 

  

Εικόνα 144: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων  (Αρχείο-File) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Αρχείο» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 
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- Να δημιουργήσετε ένα καινούριο υπολογιστικό φύλλο ή να ανοίξετε ένα καινούριο 

- να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο 

- να στείλετε το υπολογιστικό φύλλο ως επισυναπτόμενο αρχείο σε Email  

- να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο 

- να δείτε το ιστορικό ενός υπολογιστικού φύλλου 

- να μετακινήσετε το υπολογιστικό φύλλο στον κάδο απορριμμάτων 

- να αλλάξετε γλώσσα 

- να εκτυπώσετε   

 

Σημειώσεις:  

- Η καρτέλα ‘Αρχείο’ λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google Slides  
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Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Προσθήκη (Insert) 

 

 

 

Εικόνα 145: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Insert) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Προσθήκη» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 

 – προσθήκη στηλών πάνω και κάτω  

- προσθήκη στηλών δεξιά και αριστερά  

- προσθήκη κελιών πάνω και δεξιά 

- προσθήκη πίνακα, εικόνας και σχεδίου, 

- προσθήκη λειτουργίας 

- προσθήκη συνδέσμου 

- προσθήκη σχεδίου 

- προσθήκη νέου φύλλου 
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Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  29 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Μορφοποίηση» (Format) 

 

 

Εικόνα 146: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Format) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Μορφοποίηση» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 

- μορφοποίηση αριθμού 

- μορφοποίηση κειμένου: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Font Size 

- μεταρρύθμιση  

- μετακίνηση κειμένου  

- περιστροφή κειμένου  

- εναλλαγή χρωμάτων 
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Σημειώσεις:  

- το πεδίο ‘format’ περιέχει τα ίδια αντικείμενα με τα υπόλοιπα στη σειρά. (Εικόνα 137). Οι 

χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν το κείμενο χρησιμοποιώντας την κορδέλα. 

 

 

 

 

Εικόνα 147: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (επιλογή Format– Κορδέλα) 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Δεδομένα» (Data) 

 

Εικόνα 148: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Data) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Δεδομένα» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 

- δημιουργία φίλτρου 

- προβολή φίλτρου 
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- ομαδοποίηση 

 

 

Σημειώσεις:  

- η επιλογή ‘Data’ είναι διαθέσιμη στα Google Sheets και επίσης για τις υπόλοιπες εφαρμογές της 

Google όπου οι χρήστες μπορούν να τροποποιοήσουν και να επεξεραγστούν δεδομένα σε πίνακες, 

κελιά, στήλες ή γραμμές. 

 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Εργαλεία» (Tools) 

 

 

 

Εικόνα 149: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Tools- Εργαλεία) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Εργαλεία» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 

- δημιουργία φόρμας (βλέπε επόμενο τμήμα)  

- έλεγχος ορθογραφίας 

- ενεργοποίηση ρυθμίσεων προσβασιμότητας 

 

Πως να τροποποιήσετε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο: Επεξεργασία κειμένου 
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ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Βοήθεια» (Help) 

 

Εικόνα 150: Google Sheets – επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων (Help-Βοήθεια) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μπορείτε με την επιλογή «Βοήθεια» αν θέλετε να κάνετε διάφορα σε ένα υπολογιστικό φύλλο: 

- να λάβετε βοήθεια για τα υπολογιστικά φύλλα 

- να ελέγξετε για αναβαθμίσεις  

- να ελέγξετε για συντομεύσεις πληκτρολογίου 

 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή‘Help’ λειτουργεί όπως τις άλλες εφαρμογές της Google (Έγγραφα/Υπολογιστικά 

Φύλλα/Παρουσιάσεις). 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  30  
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Πως να μοιραστείτε τα Google Sheets: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Υπολογιστικά Φύλλα» (Sheets)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Νέο Υπολογιστικό φύλλο» (New Spreadsheet) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Κοινοποίηση» (Share) 

  

Εικόνα 151: Google Sheets – Κοινή χρήση υπολογιστικών φύλλων  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν ένα υπολογιστικό φύλλο με άτομα και ομάδες στέλνοντάς τους μια 

πρόσκληση μέσω email ή στέλνοντας τους έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για να τους δώσουν τα 

κατάλληλα δικαιώματα, όπως αυτά του «Αναγνώστη, Συντάκτη, Σχολιαστή». 

Σημειώσεις:  

-  Η επιλογή ‘Share’ λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google Slides (ανατρέξτε 

στο Θέμα 2 για περισσότερες πληροφορίες).   

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  31 
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3.9. Google Slides (Παρουσιάσεις) Εισαγωγή  
 

Google Slides (Παρουσιάσεις): Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή παρουσιάσεων που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν και να μορφοποιούν παρουσιάσεις και να τις μοιράζονται με άλλα άτομα ή 

ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Google Slides λειτουργούν όπως το Microsoft PowerPoint η οποία είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή  

διαφανειών. Η εικόνα πιο κάτω παρουσιάζει πως οι Παρουσιάσεις συνδέονται με το PowerPoint.  

 

Σημειώσεις:  

- Το μόνο που χρειάζεστε για το Google Slides είναι ένας λογαριασμός Google 

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής "Google Slides" από οποιοδήποτε 

τηλέφωνο / tablet Android ή iOS. 
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3.10. Ιδιότητες των Google Slides (Παρουσιάσεις)  

 

Πως να ξεκινήσετε με τα Google Slides (Παρουσιάσεις):  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

 

 

Εικόνα 152: Google Slides  

 

Η Εικόνα 153 δείχνει την αρχική σελίδα των Google Slides που προσφέρει στους χρήστες την 

δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις ή να χρησιμοποιήσουν πρότυπα όπως 

πορτφόλιο, συνταγές, πιστοποιητικά, σχέδια μαθήματος, αναφορές βιβλίων κ.λπ. 

Για περισσότερα πρότυπα οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στην «Γκαλερί προτύπων» (Templates 

Gallery) (Εικόνα 154). 

Κάτω από τις επιλογές των κενών διαφανειών και προτύπων, οι χρήστες μπορούν να δουν τις 

πρόσφατες παρουσιάσεις που χρησιμοποίησαν με το Google Slides. 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Google Slides για να φτιάξουν επαγγελματικές 

παρουσιάσεις για τις διασκέψεις τους.  

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  32 
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Εικόνα 153: Google Slides Αρχική Σελίδα 

 

 

Εικόνα 154: Google Slides – Templates Gallery (Επιλογή Προτύπου) 

Άδειες 

παρουσιάσεις 
Πρότυπα 

Πρόσφατες παρουσιάσεις 

Γκαλερί προτύπων 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε μια κενή παρουσιάση:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Nέα Παρουσίαση» (Blank) 

 

 

 

Εικόνα 155: Google Slides – Νέα Παρουσίαση 

 

ΒΗΜΑ 3 
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: Μετονομασία μιας παρουσίασης  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Αρχικά, πρέπει να μετονομάσετε το έγγραφό σας για να διατηρήσετε τα αρχεία σας 

οργανωμένα. Κάντε κλικ στο «Παρουσίαση χωρίς τίτλο» (Untitled presentation) για να μετονομάσετε 

την παρουσίαση. 

 

Εικόνα 156: Google Slides – μετονομασία παρουσίασης 

 

Σημειώσεις:  

- Η διαδικασία μετονομασίας μιας Παρουσίασης είναι η ίδια με αυτή των Google Docs και Google 

Sheets 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  33 
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: Προσθήκη παρουσίασης στα Αγαπημένα (Με Αστέρι) 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε παρουσίαση 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το εικονίδιο με το αστέρι που βρίσκεται δίπλα από τα ονόματα των παρουσιάσεων 

για να προσθέσετε την παρουσίαση στα αγαπημένα.  

 

 

Εικόνα 157: Google Slides – Επισήμανση ‘Με Αστέρι’ 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: Μετακίνηση παρουσίασης σε διαφορετικό φάκελο   

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε Παρουσιάσεις (Slides) 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε παρουσίαση 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ Μετακίνηση (Move)  
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Εικόνα 158: Google Slides – Μετακίνηση παρουσίασης  

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: επεξεργασία παρουσίασης  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Στη δεξιά πλευρά, οι χρήστες μπορούν να δουν και να επιλέξουν τα διαφορετικά θέματα στην 

παρουσίαση τους 

 

Εικόνα 159: Google Slides – επεξεργασία θεμάτων  

 



P a g e  | 136 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το θέμα της παρουσίασης ανάλογα το θέμα της παρουσίασης. 

Τα θέματα κάνουν τις παρουσιάσεις να φαίνονται δημιουργικές και επαγγελματικές. 

Ή 

ΒΗΜΑ 5: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν θέματα 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε Εισαγωγή (Import) 

ΒΗΜΑ 7: επιλέξτε θέμα 

 

 

 

Εικόνα 160: Google Slides – Import themes  - Εισαγωγή θεμάτων 
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Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  34 

 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή διαφάνεια: επεξεργασία διαφανειών  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Στην αριστερή πλευρά, οι χρήστες μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τις διαφάνειες 

 

  

Εικόνα 161: Google Slides – επεξεργασία διαφανειών 

 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Προσθήκη (Insert)  
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Εικόνα 162: Google Slides – προσθήκη εικόνων/ήχων/ βίντεο κ.λπ   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν στις διαφάνειες: 

- Κείμενο 

- Εικόνες 

- Πίνακες 

- Γραφικές παραστάσεις 

- Διαγράμματα 

- Σχήματα 

- Ήχο 

- Βίντεο 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες ή γραφήματα κ.λπ. για να δημιουργήσουν 

επαγγελματικές και δια δραστικές παρουσιάσεις 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  35 & 36 & 37 
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ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε Διαφάνεια (Slide)  

 

Εικόνα 163: Google Slides – προσθήκη νέων διαφανειών/διπλών διαφανειών/διαγραφή -Add New 

Slides/Duplicate/Delete 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να: 

- προσθέσουν μια διαφάνεια 

- να διπλασιάσουν μια διαφάνεια 

- να διαγράψουν μια διαφάνεια 

 

ΒΗΜΑ 5: επιλέξτε «Αλλαγή διάταξης» (Apply Layout)  
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Εικόνα 164: Google Slides – Apply Layout - «Αλλαγή διάταξης» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν αλλαγές στα ακόλουθα μέρη σε κάθε διαφάνεια: 

 - τίτλο διαφάνειας 

- Κεφαλίδα ενότητας 

- Τίτλο και κυρίως μέρος 

- Τίτλο και δύο στήλες 

- Μόνο τίτλο 

- Κείμενο μιας στήλης 

- και άλλα. 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη διάταξη κάθε διαφάνειας σύμφωνα με το περιεχόμενο κάθε 

διαφάνειας. Για παράδειγμα, η πρώτη διαφάνεια θα μπορούσε να έχει τη διάταξη «Διαφάνεια 

τίτλου» για την προσθήκη ενός γενικού τίτλου και ενός υπότιτλου στην παρουσίαση, η δεύτερη 

διαφάνεια θα μπορούσε να έχει τη διάταξη «Τίτλος και κύριο μέρος» για την προσθήκη κειμένου / 

εικόνων / βίντεο κ.λπ. ανάλογα με το θέμα της παρουσίασης. 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε Αλλαγή φόντου (Change background)  
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Εικόνα 165: Google Slides – Αλλαγή φόντου  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το φόντο κάθε διαφάνειας σε χρώμα γεμίσματος ή να επιλέξουν μια 

εικόνα. 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το φόντο κάθε διαφάνειας και να χρησιμοποιήσουν τη 

δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν μια διαφάνεια 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε Μετάβαση (Transition) 
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Εικόνα 166: Google Slides –-μεταβάσεις - Transitions  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν μια μετάβαση σε μία ή όλες τις διαφάνειες. 
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Εικόνα 167: Google Slides – Μεταβάσεις- Slide Transitions 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε τον Τίτλο της παρουσίασης

 

Εικόνα 168: Google Slides – Μετάβαση Αντικειμένων -Objects Transitions 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη μετάβαση κάθε αντικειμένου.  

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες πρέπει πάντα να επιλέγουν τις διαφάνειες και τα αντικείμενα που θέλουν να 

μεταβιβάσουν 

- Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν και να πραγματοποιήσουν μεταβάσεις είτε για διαφάνειες ή 

αντικείμενα 
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- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταβάσεις: 

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org  

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  38 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αρχείο (File)  

 

Εικόνα 169: Google Slides – επεξεργασία παρουσίασης  (File) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η επιλογή ‘File’ περιέχει διάφορες λειτουργίες που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σε ένα αρχείο:  

- δημιουργία και άνοιγμα νέας παρουσίασης 

- εξαγωγή διαφανειών 

- δημιουργία αντιγράφου 

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org
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- αποστολή σαν επισυναπτόμενο αρχείο μέσω Email  

- λήψη παρουσίασης 

- έλεγχος ιστορικού 

- δημιουργία αντιγράφου 

- μετακίνηση στον κάδο απορριμάτων 

- αλλαγή γλώσσας 

- εκτύπωση 

 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘File’ λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google Slides. 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε Μορφοποίηση (Format) 

 

 

Εικόνα 170: Google Slides –επεξεργασία κειμένου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η επιλογή ‘Μορφοποίηση’ περιέχει διάφορες λειτουργίες που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σε ένα 

αρχείο:  

- τροποποίηση κειμένου: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, μέγεθος γραμματοσειράς 

- ευθυγράμμιση και εσοχή  

- απόσταση γραμμών  

- κουκκίδες και Αρίθμηση   

- περίγραμμα και γραμμές  

  

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘μορφοποίηση’ περιέχει τα ίδια αντικείμενα που έχουν και οι υπόλοιπες επιλογές στην 

σειρά (Εικόνα 171). Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο από αυτή την γραμμή.  

 

 

 

 

Εικόνα 171: Google Slides – επεξεργασία κειμένου (κουμπί Format– κορδέλα) 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: επεξεργασία κειμένου 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Εργαλεία» (Tools) 
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Εικόνα 172: Google Slides – επεξεργασία παρουσιάσεων (Tools) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η επιλογή ‘Εργαλεία’ περιέχει διάφορες λειτουργίες που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σε ένα 

αρχείο: 

- δημιουργία φόρμας (δείτε στο επόμενο τμήμα)  

- έλεγχος ορθογραφίας 

- ενεργοποίηση ρυθμίσεων για πρόσβαση  

 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘Tools’ λειτουργεί όπως στα Google Sheets και Google Slides.  

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: Edit text 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Βοήθεια (Help) 
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Εικόνα 173: Google Slides – επεξεργασία παρουσιάσεων (Help) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η επιλογή ‘Help’περιέχει διάφορες λειτουργίες που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σε ένα αρχείο: 

- βοήθεια για διαφάνειες  

- έλεγχος για αναβαθμίσεις 

- έλεγχος συντομεύσεων πληκτρολογίου 

 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘Help’ λειτουργεί όπως στις εφαρμογές της Google (Google Docs/Sheets/Slides). 

 

Πως να μοιραστείτε τα Google Slides: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Κοινοποίηση (Share) 
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Εικόνα 174: Google Slides – κοινή χρήση παρουσιάσεων  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την παρουσίαση με άτομα και ομάδες στέλνοντάς τους πρόσκληση 

σε email ή στέλνοντάς τους έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο για να τους δώσουν τα κατάλληλα 

δικαιώματα, όπως αυτά του «Αναγνώστη, Συντάκτη, Σχολιαστή». 

Σημειώσεις:  

- Η επιλογή ‘Share’ λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google Slides (ανατρέξτε 

στο Θέμα 2 για περισσότερες πληροφορίες).   
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: προσθήκη σημειώσεων ομιλητή 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε κάτω από τη διαφάνεια «Πατήστε για να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή» (Click to 

add speaker notes) 

 

 

Εικόνα 175: Google Slides – προσθήκη σημειώσεων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Σημειώσεις ομιλητή: Η προσθήκη σημειώσεων ομιλητή σε μια παρουσίαση είναι το σημείο αναφοράς 

κατά την ώρα της ομιλίας του ατόμου που παρουσιάζει μια διαφάνεια. Οι σημειώσεις του ομιλητή είναι 

εμφανείς μόνο πάνω στην παρουσίαση και στην τυπωμένη μορφή της παρουσίασης, κι όχι στο κοινό.   

 

Σημειώσεις:  

- Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε Google Slides.  

- Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σημειώσεις τους για να προσθέσουν κάποιο σχόλιο 

σε κάποια διαφάνεια ενώ παρουσιάζουν και για να μπορούν να συμβαδίσουν με τη ροή της 

παρουσίασης χωρίς να ξεχνούν σημαντικά σημεία.  
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή παρουσίαση: Παρουσίαση  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Παρουσιάσεις» (Slides)  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Άδεια Παρουσίαση» (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Παρουσίαση (Present) 

 

 

Εικόνα 176: Google Slides – Παρουσίαση (Present)  

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  39 
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3.11. Google Forms (Φόρμες) - Εισαγωγή  
 

Google Forms: Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 

διαδικτυακές έρευνες, φόρμες αξιολόγησης και κουίζ και να τις μοιράζονται με άλλα άτομα ή ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα Φορμών Google:   

1. Δημιουργία απεριόριστων δωρεάν φορμών με 

τα πρότυπα της  Google  

2. Εισαγωγή πολλαπλών ειδών ερωτήσεων: 

κείμενο, πολλαπλής επιλογής, ημερομηνία, 

Σωστό/Λάθος κ.λπ.   

3. Επεξεργασία χρώματος ή εικόνας στην 

κεφαλίδα, χρώμα φόντου, λογότυπου κ.λπ., και 

προσθήκη εικόνων ή βίντεο.  

4. Προθήκη συνεργατών και κοινή χρήση με άλλα 

άτομα/ομάδες.   

5. Προεπισκόπηση της έρευνας / αξιολόγησης / ερωτηματολογίου προτού την στείλετε στους 

παραλήπτες 

6. Διάφορες επιλογές αποστολής όπως μέσω Email, συνδέσμου ή HTML  

7. Ενσωμάτωση υπολογιστικών φύλλων και πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται σε αυτά. 

  

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

- το μόνο που χρειάζεστε για τις Φόρμες Google είναι ένας λογαριασμός Google  
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3.12. Ιδιότητες των Google Forms  
 

 

Πως να ξεκινήσετε με τις Φόρμες Google:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλιλ επάνω στο κουμπί αναζήτησης Google 

ΒΗΜΑ 3: Πληκτρολογήστε “Φόρμες Google” (Google Forms) 

 

 

 

Εικόνα 177: Google Forms   

 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην πρώτη επιλογή που εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων 
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Εικόνα 178: Google Forms   

Αυτή είναι η ιστοσελίδα των Google Forms. 

 

 

Εικόνα 179: Ιστοσελίδα Google Forms 
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Πως να ξεκινήσετε με τις Φόρμες Google:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλιπ στο κουμπί αναζήτησης Google 

ΒΗΜΑ 3: Βρείτε την ιστοσελίδα των ‘Google Forms’  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Μεταβείτε στις Φόρμες Google» (Go to Google Forms) 

 

 

 

Εικόνα 180: Αρχική σελίδα Google Forms  

Αυτή είναι η αρχική σελίδα των Google Forms. 
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Η εικόνα 181 δείχνει την αρχική σελίδα των Φόρμων Google. Οι Φόρμες Google προσφέρουν στους 

χρήστες την ευκαιρία να δημιουργήσουν έρευνες / ερωτηματολόγια / φόρμες αξιολόγησης και 

λειτουργούν παρόμοια με το Survey Monkey. Επιπλέον, οι Φόρμες Google δίνουν την ευκαιρία στους 

χρήστες να χρησιμοποιήσουν πρότυπα και οι να τα επεξεργαστούν με βάση τις προτιμήσεις τους ή οι 

να δημιουργήσουν μια κενή φόρμα για να ξεκινήσουν από το μηδέν μια έρευνα / αξιολόγηση / 

ερωτηματολόγιο κ.λπ. 

Η εικόνα 182 δείχνει την αρχική σελίδα των Φορμών Google όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια 

«κενή φόρμα» ή να επιλέξει οποιοδήποτε πρότυπο. Για περισσότερα πρότυπα, οι χρήστες πρέπει να 

κάνουν κλικ στην επιλογή «Πρότυπη επιλογή» (Εικόνα 172) για πρότυπα σχετικά με την εγγραφή σε μια 

εκδήλωση, την πρόσκληση σε πάρτι, μια φόρμα για παραγγελία, σχόλια από εκδηλώσεις, σχόλια 

πελατών κ.λπ. 

Κάτω από τις επιλογές κενών εγγράφων και προτύπων, οι χρήστες μπορούν να δουν τα πρόσφατα 

έγγραφα που έφτιαξαν με τις Φόρμες Google.  

 

 

Εικόνα 181: Αρχική σελίδα Google Forms 

 

Άδεια φόρμα 
Πρότυπα 

Πρόσφατες φόρμες 

Γκαλερί προτύπων 
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Εικόνα 182: Google Forms – Πρότυπη επιλογή 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  40 

 

Πως να χρησιμοποιήσετε μια κενή Φόρμα:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε κενή φόρμα (Blank) 

 

 

 

 

STEP 3 
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Εικόνα 183: Google Forms – κενή φόρμα 

 

Πως να τροποποιήσετε κενές φόρμες: μετονομασία Φόρμας Google  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε κενή φόρμα (Blank) 

ΒΗΜΑ 4: Αρχικά, πρέπει να μετονομάσετε το έγγραφό σας για να διατηρήσετε τα αρχεία σας 

οργανωμένα. Κάντε κλικ στο «Φόρμα χωρίς τίτλο» (Untitled Form) για να μετονομάσετε τη φόρμα σας  

 

Εικόνα 184: Google Forms – μετονομασία Φόρμας 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  41 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Προσθήκη μιας Φόρμας στα Αγαπημένα (Με Αστέρι)  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το εικονίδιο με το Αστέρι που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της φόρμας για να 

προσθέσετε τη φόρμα στα αγαπημένα σας. 
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Εικόνα 185: Google Forms – Επισήμανση ‘Με Αστέρι’  

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Μετακίνηση μιας Φόρμας σε διαφορετικό φάκελο   

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ  ‘Μετακίνηση’ (Move)  

 

Εικόνα 186: Google Forms – μετακίνηση φόρμας 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: δημιουργήστε αντίγραφο μιας Φόρμας 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά πλευρά 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Δημιουργία αντιγράφου» (Make a copy)  
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Εικόνα 187: Google Forms – Δημιουργία αντιγράφου 

 

 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Μετακίνηση στον κάδο απορριμάτων (Διαγραφή) 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά πλευρά 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε ‘Κατάργηση (Move to trash)’ 

 

Εικόνα 189: Google Forms – Κατάργηση  

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Εκτύπωση 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  
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ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά πλευρά  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Εκτύπωση (Print)   

Εικόνα 190: Google Forms – Εκτύπωση 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Προσθήκη Συνεργατών  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά πλευρά 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Προσθήκη συνεργατών» (Add collaborators)   
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Εικόνα 191: Google Forms – προσθήκη συνεργατών  

 

Σημειώσεις:  

-  Η επιλογή «Προσθήκη συνεργατών» λειτουργεί όπως στα Google Docs, Google Sheets και Google 

Slides (Ανατρέξτε στο Θέμα 2 για περισσότερες πληροφορίες).   

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  42 

 

 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή φόρμα: Τροποποίηση θέματος  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Αλλαγή θέματος» (Customize theme)  από τα κουμπιά πλοήγησης επάνω 
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Εικόνα 192: Google Forms – Τροποποίηση θέματος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν ένα θέμα: 

- Προσαρμογή κεφαλίδας: να ανεβάσουν μια εικόνα στην κεφαλίδα 

- να αλλάξουν το χρώμα του θέματος 

- να αλλάξουν το χρώμα του φόντου 

- να αλλάξουν το στυλ γραμματοσειράς 

 

Εικόνα 193: Google Forms – Τροποποίηση θέματος 

 

Για παράδειγμα: 
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Εικόνα 194: Google Forms – Τροποποίηση θέματος (Παράδειγμα) 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  43 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Προεπισκόπηση Φόρμας  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Προεπισκόπηση» (Preview) από την επιλογή πάνω  

 

Εικόνα 185: Google Forms – Προεπισκόπηση Φόρμας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μια προεπισκόπηση της φόρμας προτού να τη μοιραστούν με τους 

παραλήπτες για να δουν πως φαίνεται. 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: αποστολή φόρμας  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αποστολή (Send) από την επιλογή επάνω δεξιά 

 

 

Εικόνα 196: Google Forms – αποστολή φόρμας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να στείλουν τη φόρμα μέσω email, μέσω συνδέσμου ή HTML 
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Εικόνα 197: Google Forms – αποστολή φόρμας 

Σημειώσεις:  

- Συνήθως, οι χρήστες προτιμούν να στέλνουν τη φόρμα με έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο, καθώς 

αυτό είναι ευκολότερο και ταχύτερο. Η εικόνα 185 δείχνει πώς οι χρήστες μπορούν να στείλουν τη 

φόρμα μέσω ενός συνδέσμου. 

- Επίσης, οι χρήστες μπορούν να συντομεύσουν τον σύνδεσμο URL της φόρμας Google (Εικόνα 185). 

 

  

Εικόνα 198: Google Forms - αποστολή φόρμας 

 

 

 

 

E-mail 

Link 

Embed HTML 

Μικρότερη ηλεκτρονική διεύθυνση 

(URL) 
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Επεξεργασία και Προσθήκη τίτλου στην Φόρμα και 

περιγραφής της Φόρμας 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Τίτλος» (Form Title) και «Περιγραφή» (Form Description)  

 

Εικόνα 199: Google Forms – Επεξεργασία και Προσθήκη τίτλου στην Φόρμα και περιγραφή της Φόρμας 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον τίτλο και την περιγραφή της φόρμας για να διατηρήσουν 

τις φόρμες Google οργανωμένες και επίσης να βοηθήσουν τους παραλήπτες να δουν με σαφήνεια 

τον σκοπό της έρευνας. 

 

ΒΗΜΑ 5: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περισσότερους από έναν τίτλους και περιγραφές. Κάντε 

κλικ στη δεξιά πλευρά "Τίτλος και περιγραφή" (Title and Description)   
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Εικόνα 200: Google Forms – Προσθήκη τίτλου στην Φόρμα και περιγραφής της Φόρμας 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή φόρμα: Προσθέστε και επεξεργαστείτε εικόνες και βίντεο  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Προσθήκη εικόνας» (Add Image) από την επιλογή πάνω δεξιά  

 

Εικόνα 201: Google Forms –προσθήκη εικόνας  

 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε μια οποιαδήποτε εικόνα από τον υπολογιστή σας ή το Google Drive ή το Google  
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Εικόνα 202: Google Forms – προσθήκη εικόνας 

 

ΒΗΜΑ 6: Κάντε κλικ στην εικόνα χρησιμοποιώντας τους μπλε κύκλους γύρω από την εικόνα για 

ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση της εικόνας. (Εικόνα 190) 

 

Insert image 

ΒΗΜΑ 5 
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Εικόνα 203: Google Forms – επεξεργασία εικόνας 

ΒΗΜΑ 7: Κάντε κλικ στις τρεις τελείες στα αριστερά της εικόνας 

 

Εικόνα 204: Google Forms – επεξεργασία εικόνας  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν μια εικόνα: 

- τοποθέτηση εικόνας: Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά - Align 

- αλλαγή εικόνας-  Change 

- αφαίρεση εικόνας (Διαγραφή) - Delete 

 

 

ΒΗΜΑ 6 
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Εικόνα 205: Google Forms – επεξεργασία εικόνας (Align, Change, Delete) 

 

ΒΗΜΑ 8: «Προσθήκη βίντεο» (Add Video) από την επιλογή στην αριστερή πλευρά  

 

 

Εικόνα 206: Google Forms – προσθήκη βίντεο 

ΒΗΜΑ 9: Επιλέξτε ένα βίντεο από ένα κανάλι στο YouTube ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο URL 
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Εικόνα 207: Google Forms – προσθήκη βίντεο 

Εδώ είναι το βίντεο στο Google Form. 

 

Εικόνα 208: Google Forms – προσθήκη βίντεο 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα βίντεο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τις 

εικόνες (βλέπετε βήματα 6-7).  

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  44 

Προσθήκη 

βίντεο 
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: προσθήκη και επεξεργασία ερωτήσεων 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Προσθήκη ερώτησης» (Add question) από την επιλογή πάνω δεξιά 

 

 

Εικόνα 209: Google Forms – προσθήκη ερώτησης 

 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο πάνω μέρος του πλαισίου ερωτήσεων για να εισαγάγετε την ερώτηση 

 

 

 

 

Προσθήκη 

ερώτησης 
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Εικόνα 210: Google Forms – επεξεργασία ερώτησης 

 

ΒΗΜΑ 6: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν εικόνα στην ερώτηση για να είναι πιο ελκυστική. Κάντε 

κλικ στο εικονίδιο με την εικόνα δίπλα από τον τίτλο της ερώτησης 

 

Εικόνα 211: Google Forms – επεξεργασία ερωτήσεων (προσθήκη εικόνας) 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τη φωτογραφία σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας την 

ίδια διαδικασία (βλ. Παραπάνω) 

 

ΒΗΜΑ 7: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν εικόνα στην ερώτηση για να είναι πιο ελκυστική. Κάντε 

κλικ στο εικονίδιο με την εικόνα δίπλα από τον τίτλο της ερώτησης 

 

ΒΗΜΑ 5: 

Τίτλος 

ερώτησης 
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Εικόνα 212: Google Forms – είδη ερωτήσεων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Είδη ερωτήσεων: 

Είδος Ερώτησης Εικόνα 

Σύντομη απάντηση: Οι 
χρήστες μπορούν να 
δώσουν απαντήσεις σε 
μερικές προτάσεις 

 

Παράγραφος: Οι 
χρήστες μπορούν να 
δώσουν απαντήσεις σε 
μια παράγραφο 

 

Τύποι 

ερωτήσεων 
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Πολλαπλές επιλογές: 
Οι χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν μια 
απάντηση από ένα 
σύνολο επιλογών. Μία 
απάντηση είναι η 
σωστή και υπάρχει 
επίσης η επιλογή 
"Άλλο" όπου οι 
χρήστες μπορούν να 
δώσουν μια σύντομη 
απάντηση 

 

Πλαίσια ελέγχου: Οι 
χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν μια 
απάντηση από ένα 
σύνολο επιλογών. 
Σωστές είναι 
περισσότερες από μία 
απαντήσεις. Υπάρχει 
επίσης η επιλογή 
"Άλλο" όπου οι 
χρήστες μπορούν να 
δώσουν μια σύντομη 
απάντηση 

 

Αναπτυσσόμενο 
μενού: Οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν 
μια απάντηση από τις 
επιλογές που δίνονται 
σε μια αναπτυσσόμενη 
λίστα. Μία απάντηση 
είναι η σωστή 

 
Μεταφόρτωση 
αρχείων: Οι χρήστες 
μπορούν να 
ανεβάζουν αρχεία για 
να απαντήσουν σε μια 
ερώτηση 
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Γραμμική κλίμακα: Οι 
χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν μια 
απάντηση σε μια 
κλίμακα που ξεκινά 
από 0 ή 1 και τελειώνει 
σε 10 

 
Πλέγμα πολλαπλών 
επιλογών: Οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν 
μία απάντηση ανά 
σειρά 

 
Πλέγμα πλαισίου 
ελέγχου: Οι χρήστες 
μπορούν να επιλέξουν 
περισσότερες από μία 
απαντήσεις ανά σειρά 
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Ημερομηνία: Οι 
χρήστες μπορούν να 
προσθέσουν 
ερωτήσεις με βάση   
μια ημερομηνία 

 
Χρόνος: Οι χρήστες 
μπορούν να 
προσθέσουν 
ερωτήσεις σχετικά με 
τον χρόνο ή τη 
διάρκεια 

 
 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  45 

 

Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: Duplicate/Delete/Required  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Αντιγραφή (Duplicate) για να αντιγράψετε την ερώτηση που έχετε επιλέξει 

 

 

Εικόνα 213: Google Forms – Αντιγραφή ερώτησης 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε την ερώτηση που έχετε επιλέξει 
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Εικόνα 214: Google Forms – διαγραφή ερώτησης 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Υποχρεωτική» (Required) για να ορίσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση  

 

 

Εικόνα 215: Google Forms – υποχρεωτική ερώτηση 

 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις ως υποχρεωτικές, που σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες 

πρέπει να δώσουν μια απάντηση. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- το εικονίδιο με το αστέρι χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσουν οι χρήστες τις ‘υποχρεωτικές’ 

ερωτήσεις’ .  
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Εικόνα 216: Google Forms – υποχρεωτική ερώτηση 

 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  46 
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Πως να τροποποιήσετε μια κενή Φόρμα: προσθήκη ενότητας 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να επεξεργαστείτε  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε προσθήκη ενότητας (Add section) από την δεξιά πλευρά 

 

Εικόνα 217: Google Forms – προσθήκη ενότητας 

Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ενότητες για να διαιρέσουν και να οργανώσουν 

διαφορετικά θέματα στις φόρμες τους 

 

 

ΒΗΜΑ 4: επιλέξτε «Ενότητα χωρίς τίτλο» (Untitled Section) για να προσθέσετε τίτλο και περιγραφή 

ενότητας, στοιχεία τα οποία είναι προαιρετικά

 

Εικόνα 218: Google Forms – προσθήκη ενότητας (Τίτλος και Περιγραφή) 
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Για παράδειγμα: 

 

Εικόνα 219: Google Forms – παράδειγμα μιας ενότητας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν στην «Επόμενη ενότητα» (Next section) επιλέγοντας Επόμενο 

(Next)  

 

 

Εικόνα 220: Google Forms – παράδειγμα μιας ενότητας  

Πως να δείτε τις απαντήσεις:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την φόρμα που θέλετε να δείτε   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε Απαντήσεις (Responses) από το μενού επάνω 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να δουν τον αριθμό των απαντήσεων της κάθε φόρμας  
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Εικόνα 221: Google Forms – προβολή απαντήσεων 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να δουν απαντήσεις: Περίληψη, Ανά ερώτηση, Προσωπικά. Στη σελίδα με την 

περίληψη όλες οι απαντήσεις έχουν τη μορφή γραφημάτων, δηλαδή γράφημα πίτας για ερωτήσεις 

Αριθμός 

απαντήσεων 



P a g e  | 184 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

πολλαπλής επιλογής, γραφήματα ράβδων για ερωτήσεις γραμμικής κλίμακας.

 

Εικόνα 222: Google Forms – Προβολή απαντήσεων  (Summary/Question/Individual – 

Περίληψη/Ερώτηση/Προσωπικά) 

 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του «Υπολογιστικού φύλλου» στο επάνω μενού της σελίδας 

απαντήσεων. Οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις απαντήσεις σε ένα υπολογιστικό φύλλο και να τις 

εξαγάγουν σε ένα υπολογιστικό φύλλο 

 

Εικόνα 223: Google Forms – Δείτε όλες τις απαντήσεις σε ένα υπολογιστικό φύλλο 

ΒΗΜΑ 6: Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν και να διαγράψουν όλες τις απαντήσεις της φόρμας 

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε τις τρεις τελείες από το μενού επάνω 

ΒΗΜΑ 8: Επιλέξτε Εκτύπωση όλων των απαντήσεων (Print all responses) 

ΒΗΜΑ 9: Επιλέξτε Διαγραφή όλων των απαντήσεων (Delete all responses) 

 

Περίληψη 

Με ερώτηση Ατομικά 
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Εικόνα 224: Google Forms – Εκτύπωση/Διαγραφή όλων των απαντήσεων  

Πως να δείτε τις απαντήσεις: Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω email για νέες απαντήσεις 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις Φόρμες Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την φόρμα που θέλετε να δείτε  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε τις τρεις τελείες από το μενού επάνω  

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Λήψη ειδοποιήσεων μέσω email για νέες απαντήσεις» (Get email notifications for 

new responses) 

Εικόνα 225: Google Forms – Λήψη ειδοποιήσεων μέσω email για νέες απαντήσεις 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  47 

 

 
 

STEP 8 

STEP 9 
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ΘΕΜΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ GOOGLE 

(GOOGLE CALENDAR & GOOGLE CONTACTS): ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους 

ενήλικες να κατανοήσουν τις  λειτουργίες του Ημερολογίου Google και των Επαφών Google. Οι 

κύριοι διδακτικοί στόχοι είναι να μάθουν να δημιουργούν ημερολόγια, εκδηλώσεις, επαφές ή 

μια ομάδα επαφών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Δεξιότητες’    

Οργάνωση: Είναι οι δεξιότητες που σας επιτρέπουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε 

διαφορετικά καθήκοντα και να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας αποτελεσματικά και 

αποδοτικά για να επιτύχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

- Διαχείριση χρόνου: Είναι η διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού των καθημερινών εργασιών 

  - Δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων: Σας βοηθά να προσδιορίσετε την πηγή ενός προβλήματος 

και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. 

- Καθορισμός στόχων: Είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για να παρακινήσετε και να οδηγήσετε 

ένα άτομο ή μια ομάδα προς την επίτευξη ενός στόχου. 
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4.1. Ορισμός  
 

Το Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Google είναι ένα ημερολόγιο διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού 

που δημιουργήθηκε από την Google. Οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν γρήγορα και εύκολα 

συναντήσεις, εκδηλώσεις, ραντεβού κ.λπ. και να λαμβάνουν υπενθυμίσεις σχετικά με τις επερχόμενες 

δραστηριότητές τους ή μπορούν να μοιράζονται εκδηλώσεις / συναντήσεις με άλλα άτομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Επαφές Google είναι ένα εργαλείο διαχείρισης επαφών που είναι διαθέσιμο στις εφαρμογές 

Google. Είναι ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και να οργανώνουν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους. Κάθε επαφή μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, email, 

αριθμό τηλεφώνου, περιγραφή κ.λπ. 

 

 

Σημειώσεις:  

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ημερολόγιο Google και στις Επαφές Google από τον 

υπολογιστή σας και την εφαρμογή για κινητά (iOS και Android) 
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4.2.  Ιδιότητες των Ημερολογίων της Google και Επαφών της Google  
 

Πλεονεκτήματα του Ημερολογίου Google: 

1. Κοινή χρήση ημερολογίου με άλλους 

2. Ορισμός υπενθυμίσεων για 

εκδηλώσεις/συναντήσεις/ραντεβού κ.λπ.  

3. Λήψη δημόσιων ημερολογίων: Για παράδειγμα, το 

Ημερολόγιο Google παρουσιάζει τις αργίες της Κύπρου 

4. Προσβάσιμο οπουδήποτε και οποτεδήποτε 

5. Συγχρονισμός του ημερολογίου Google με Android 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα των Επαφών Google: 

1. Eισαγωγή και εξαγωγή επαφών 

2. Συγχρονισμός επαφών με το Google Email (Gmail) 

3. Όλες οι σημαντικές επαφές είναι στον ίδιο τόπο  

4. Δημιουργία ομάδων για καλύτερη διαχείριση επαφών  

5. Προσβάσιμο οπουδήποτε και οποτεδήποτε 

6. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ή 

περισσότερα ημερολόγια  

 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  48 
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4.3.  Είσοδος στο Ημερολόγιο Google και πλοήγηση   
 

Πως να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Είσοδος» (Sign in) 

ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε το e-mail και κωδικό πρόσβασης σας  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Επόμενο» (Next) 

 

 

 

Εικόνα 226: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το παραθυράκι με τις τελείες στην επάνω δεξιά πλευρά  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Ημερολόγιο» (Google Calendar) 
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Εικόνα 227: Google Calendar 
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Πλοήγηση στο Ημερολόγιο Google: 

 

Εικόνα 228: Πλοήγηση στο Ημερολόγιο Google 

 

1. Το Ημερολόγιο (Calendar) είναι η αρχική σελίδα του Ημερολογίου Google όπου οι χρήστες 

μπορούν να βλέπουν συμβάντα / ραντεβού κάθε μέρα / εβδομάδα / μήνα κ.λπ. 

2. Δημιουργία (Create)  είναι το κουμπί με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 

συμβάντα / συναντήσεις / ραντεβού κ.λπ.  

3. Ημερολόγιο – Μήνας (Calendar – Month) Η προβολή μήνα είναι όπου οι χρήστες μπορούν να 

δουν ολόκληρο τον μήνα και η επιλεγμένη ημερομηνία εμφανίζεται στον μπλε κύκλο 

4. Τα Ημερολόγια Μου (My calendars) είναι όπου οι χρήστες μπορούν να δουν τα ημερολόγιά 

τους και τα ημερολόγια που μοιράστηκαν άλλα άτομα μαζί τους 

5. Μήνας/Μέρα/Εβδομάδα (Month/Day/Week) είναι το κουμπί όπου οι χρήστες μπορούν να 

αλλάξουν τον τρόπο προβολής του ημερολογίου τους ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα / έτος 

κ.λπ. 

 

 

 

Σημειώσεις:  

- Η υπόλοιπη γραμμή πλοήγησης είναι η ίδια για όλες τις Εφαρμογές Google 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Πως να δημιουργήσετε ένα νέο Ημερολόγιο:  

Σημειώσεις:  

Το Ημερολόγιο Google προσφέρει σε κάθε χρήστη με Λογαριασμό Google την ευκαιρία να 

δημιουργήσει ένα ή περισσότερα Ημερολόγια Google 

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το ‘+’ δίπλα από τα «Άλλα ημερολόγια» (Other calendars)   

 

 

Εικόνα 229: Δημιουργία Νέου Ημερολογίου 

 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Δημιουργία Νέου Ημερολογίου» (Create new calendar)   
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Εικόνα 230: Δημιουργία Νέου Ημερολογίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν τα ακόλουθα πεδία: το όνομα του ημερολογίου, μια περιγραφή 

και τη ζώνη ώρας. 
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ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Δημιουργία Νέου Ημερολογίου» (Create new calendar)   

 

Εικόνα 231: Δημιουργία Νέου Ημερολογίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Αυτό είναι ένα πρόχειρο ημερολόγιο 

 

 

Εικόνα 232: Δημιουργία Νέου Ημερολογίου 
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Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  49 

 

 

Πλοήγηση στα ημερολόγια ενδιαφέροντος (calendars of interest): 

Ημερολόγια επιλογής: είναι τα ημερολόγια Google που παρέχουν δωρεάν στους χρήστες 

πληροφορίες όπως Χριστιανικές και Ορθόδοξες αργίες ή αθλητικά γεγονότα.   

 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε το ‘+’ δίπλα από τα «Άλλα ημερολόγια» (Other calendars) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Περιήγηση σε ημερολόγια ενδιαφέροντος» (Browse calendars of interest)  

 

 

Εικόνα 233: Περιήγηση σε ημερολόγια ενδιαφέροντος (Browse calendars of interest)  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν άλλα ημερολόγια στον Λογαριασμό Google όπως Θρησκευτικές 

αργίες, αθλητικές εκδηλώσεις κ.λπ. 
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Εικόνα 234: Περιήγηση σε ημερολόγια ενδιαφέροντος (Browse calendars of interest)  
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Πως να επιλέξετε πολλαπλά ημερολόγια: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε ‘’ δίπλα σε κάθε ημερολόγιο στην αριστερή πλευρά για να δείτε ένα ή περισσότερα 

ημερολόγια 

 

  

Εικόνα 235: δείτε τα ημερολόγια 
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Πως να αποκρύψετε ένα ημερολόγιο:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τις τρεις τελείες δίπλα στο όνομα κάθε ημερολογίου στην αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Απόκρυψη από την λίστα» (Hide from list) 

 

Εικόνα 236: Απόκρυψη ημερολογίου 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  50 

 

 

 

 

  



P a g e  | 199 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Πως να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις και να κοινοποιήσετε το Ημερολόγιο σας σε άλλους χρήστες: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τις τρεις τελείες δίπλα στο όνομα κάθε ημερολογίου στην αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Ρυθμίσεις και κοινοποίηση» (Settings and Sharing) 

 

 

Εικόνα 237: Ρυθμίσεις και κοινοποίηση (Settings and Sharing) 
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Εικόνα 238: Ρυθμίσεις και κοινοποίηση (Settings and Sharing) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ημερολογίου: Όνομα ημερολογίου, περιγραφή και 

ζώνη ώρας. 

- Οι χρήστες μπορούν να λάβουν δικαιώματα πρόσβασης είτε για να κάνουν το ημερολόγιο διαθέσιμο 

στο κοινό είτε για να αποκτήσουν έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο 

- Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται ένα ημερολόγιο με συγκεκριμένα άτομα και να δίνουν 

διαφορετικά δικαιώματα, για παράδειγμα για να δουν όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος, να κάνουν 

αλλαγές σε συμβάντα, να κάνουν αλλαγές και να διαχειριστούν την κοινοποίηση με άλλους χρήστες. 
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Εικόνα 239: Ρυθμίσεις και κοινοποίηση (Settings and Sharing) 
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Πως να διαγράψετε ένα ημερολόγιο:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τις τρεις τελείες δίπλα στο όνομα κάθε ημερολογίου στην αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Ρυθμίσεις και κοινοποίηση» (Settings and Sharing) 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Διαγραφή» (Delete) 

 

 

Εικόνα 240: Διαγραφή ημερολογίου 
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Πως να αλλάξετε το χρώμα του ημερολογίου:   

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τις τρεις τελείες δίπλα στο όνομα κάθε ημερολογίου στην αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Αλλάξτε το χρώμα 

 

 

Εικόνα 241: αλλαγή χρώματος ημερολογίου 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  51 
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4.4. Επεξεργασία Ημερολογίου 
 

Πως να δημιουργήσετε συμβάντα: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την προβολή που προτιμάτε (Ημέρα / Εβδομαδιαία / Μηνιαία) 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε ημερομηνία 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Δημιουργία» (Create) από την επάνω αριστερή πλευρά 

 

 

Εικόνα 242: Δημιουργία συμβάντων  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Περισσότερες επιλογές» (More options) 
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Εικόνα 243: Δημιουργία συμβάντων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν: 

- τίτλο / όνομα της εκδήλωσης 

- Ημερομηνία και ώρα 

- διάρκεια της εκδήλωσης 

- συχνότητα του συμβάντος 

- Τοποθεσία 

- Ειδοποιήσεις 

- προσθήκη επισκεπτών 

- Προσθήκη περιγραφής 
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Εικόνα 245: Δημιουργία συμβάντων 
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Πως να κάνετε προβολή και τροποποίηση συμβάντων: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στο Ημερολόγιο Google  

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε την προβολή που προτιμάτε (Ημέρα / Εβδομαδιαία / Μηνιαία) 

Αυτή είναι μια εκδήλωση:

 

Εικόνα 246: προβολή συμβάνων  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το συμβάν  

 

Εικόνα 247: προβολή συμβάνων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν συμβάντα: 

- Επεξεργασία ονόματος, περιγραφής, ώρας κ.λπ. 

- Διαγραφή 

- αποστολή email στους επισκέπτες 

- Αντιγραφή σε άλλα ημερολόγια 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  52 
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4.5.  Είσοδος και πλοήγηση στις Επαφές Google (Google Contacts)  
 

Πως να πραγματοποιήσετε είσοδο στις Επαφές Google  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε «Είσοδος» (Sign in) 

ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Επόμενο» (Next)  

 

 

 

Εικόνα 248: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

 

ΒΗΜΑ 5: επιλέξτε το τετράγωνο με τις τελείες από την επάνω δεξιά πλευρά  

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Επαφές Google» (Google Contacts) 
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Εικόνα 249: Google Contacts 
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Πλοήγηση τις Επαφές Google: 

 

Εικόνα 250: Πλοήγηση τις Επαφές Google 

 

1. Eπαφές (Contacts) είναι η αρχική σελίδα των Επαφών Google όπου οι χρήστες μπορούν να 

δουν τις επαφές τους 

2. Δημιουργία (Create) είναι το κουμπί με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 

επαφές 

3. Συχνή Επικοινωνία (Frequently contacted) είναι ο τόπος αποθήκευσης των πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενων επαφών 

4. Δημιουργία ετικέτας (Create label) είναι όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ετικέτες 

και να οργανώσουν τις επαφές τους 

5. Εισαγωγή / εξαγωγή / εκτύπωση (Import/Export/Print) είναι όπου οι χρήστες μπορούν να 

εισάγουν χρήστες ως αρχεία CSV ή vCard, να εξάγουν επαφές ως αρχεία CSV και να τα 

εκτυπώνουν 

6. Κάδος απορριμάτων (Trash) είναι το κουμπί με το οποίο οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν 

τις επαφές 

 

 

Σημειώσεις:  

- Η υπόλοιπη γραμμή πλοήγησης είναι ίδια με όλες τις Εφαρμογές Google 

 

 

 

1 

2 

3 
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Πως να δημιουργήσετε νέες επαφές:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Δημιουργία επαφής» (Create contact) από την πάνω αριστερή πλευρά 

 

 

Εικόνα 251: Δημιουργία επαφής 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Δημιουργία επαφής» (Create contact)  

 

Εικόνα 237: Δημιουργία επαφής 
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Σημειώσεις:  

- Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μία ή περισσότερες επαφές 

 

ΒΗΜΑ 5: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία 

 

 

Εικόνα 238: Δημιουργία επαφής 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία: 

- Όνομα και επίθετο 

- Εταιρεία 

- Επάγγελμα 

- Email 

- Τηλέφωνο (και κωδικό χώρας π.χ. Κύπρος) 

-Σημειώσεις (αν χρειαστεί) 
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Για παράδειγμα: 

 

Εικόνα 239: Δημιουργία επαφής 

Σημειώσεις:  

- Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει το πεδίο «Email», το πεδίο «Ετικέτα» επιλέγεται αυτόματα και οι 

χρήστες μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία στην οποία μπορεί να αποθηκευτεί μια επαφή. 

- Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ετικέτες για "Εργασία" ή "Συναντήσεις", ώστε να μπορούν να 

έχουν όλους τους συναδέλφους τους κάτω από μία ετικέτα / ένα τμήμα. 

ΒΗΜΑ 6: Επιλέξτε «Αποθήκευση» (Save)  

 

Εικόνα 240: Δημιουργία επαφής 

Αυτή είναι μια επαφή: 
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Εικόνα 241: Δημιουργία επαφής 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  53 

 

 

Πως να δημιουργήσετε μια ετικέτα:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Δημιουργία ετικέτας» (Create label) από την αριστερή πλευρά 
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Εικόνα 242: Δημιουργία ετικέτας 

 

ΒΗΜΑ 4: Συμπληρώστε το πεδίο με το όνομα της ετικέτας 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε «Αποθήκευση» (Save) 

 

 

Εικόνα 243: Δημιουργία ετικέτας 

 

Εδώ θα βρέιτε ένα παράδειγμα με την ετικέτα ‘Work’ (Δουλειά):  

 

ΒΗΜΑ 4 

ΒΗΜΑ  5 



P a g e  | 217 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Εικόνα 244: Δμιουργία ετικέτας 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν την ετικέτα (Εικόνα 245) 

 

Εικόνα 245 επεξεργασία ή διαγραφή ετικέτας  

Πώς να προσθέσετε επαφές σε ετικέτες:  

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Επαφές» (Contacts) από την αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε μία επαφή και πατήστε επάνω στις τρεις κουκκίδες 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε το όνομα της ετικέτας. Όπως στην Εικόνα 246 επιλέξτε την ετικέτα ‘Work’ (Δουλειά) 

 

Εικόνα 246: Προσθήκη επαφών σε ετικέτες 

ΒΗΜΑ 4 

ΒΗΜΑ 5 
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Πως να προσθέσετε τις επαφές σας στα αγαπημένα (Με αστέρι): 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Επαφές» (Contacts) από την αριστερή πλευρά 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το εικονίδιο με το αστέρι 

 

 

Εικόνα 247: επαφές με αστέρι 

Εδώ θα βρείτε τις επαφές με αστέρι: 

 

Εικόνα 248: επαφές με αστέρι 
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Πως να επεξεργαστείτε επαφές: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Επαφές» (Contacts) από την αριστερή πλευρά  

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι 

 

 

Εικόνα 249: επεξεργασία επαφών 

Πως να διαγράψετε επαφές: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε πάνω στις τρεις τελείες   

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Διαγραφή» (Delete)  
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Εικόνα 250: διαγραφή επαφών 

Τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής επαφών: 

ΒΗΜΑ 1: Είσοδος στον λογαριασμό Google 

ΒΗΜΑ 2: Είσοδος στις επαφές Google   

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «εισαγωγή» (Import) από την αριστερή πλευρά 

 

 

Εικόνα 251: εισαγωγή επαφών 
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ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε οποιοδήποτε αρχείο CSV ή vCard 

ΒΗΜΑ 5: Επιλέξτε ‘Εισαγωγή’ ‘Import’ 

 

 

Εικόνα 252: εισαγωγή επαφών 

 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε «Εξαγωγή» (Export) από το αριστερό πλαίσιο 

 

 

Εικόνα 253: εξαγωγή επαφών 
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ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τη λίστα επαφών και τον τύπο αρχείου εξαγωγής 

ΒΗΜΑ 4: Επιλέξτε «Εξαγωγή» (Export) 

 

 

Εικόνα 254: εξαγωγή επαφών 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

- Οι χρήστες πρέπει να κατεβάσουν την επαφή σε μορφή Google CSV, Outlook CSV και vCard 

 

 

 

Σχέδια μαθημάτων/Ασκήσεις:  

- Σχέδιο μαθήματος  54 

 

  



P a g e  | 224 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ 
 

 

Διαδικτυακή αναζήτηση: Η διαδικτυακή αναζήτηση είναι μια μέθοδος αναζήτησης που περιλαμβάνει 

την συλλογή πληροφοριών από το Διαδίκτυο. 

Διαδίκτυο: Το Διαδίκτυο είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας σε υπολογιστές και ηλεκτρονικές 

συσκευές στον κόσμο. Το Διαδίκτυο διαθέτει πολλές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail), μεταφορά αρχείων, συνομιλία μέσω διαδικτύου και την πιο χρησιμοποιημένη εφαρμογή τον 

Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web: www). 

WWW (Παγκόσμιος Ιστός): Ο Παγκόσμιος Ιστός ή "WWW" ή "Ο Ιστός", είναι μια εφαρμογή του 

Διαδικτύου που περιέχει ιστότοπους και ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 

μέσω μιας διεύθυνσης URL που βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

Πρόγραμμα Περιήγησης Ιστού (Web browser): Ένα λογισμικό όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox 

και ο Internet Explorer που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να έχει πρόσβαση και να εμφανίζει έγγραφα, 

εικόνες, ήχους ή βίντεο από τον Παγκόσμιο Ιστό. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση URL/ Domain: Ένας τομέας (Domain) ή όνομα τομέα είναι η διεύθυνση (ή η 

διεύθυνση URL) που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επισκέπτονται ιστότοπους στο Διαδίκτυο. 

Εμφανίζεται στη γραμμή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης ιστού. Για παράδειγμα, 

www.emphasyscentre.com 

Τομέας Ανώτατου επιπέδου (Top-Level Domain-TLD):  Ένας Top-Level Domain (TLD) προσδιορίζει κάτι 

που σχετίζεται με τον ιστότοπο, όπως τον σκοπό του, τον κάτοχο ή την προέλευση του. 

Σύνθετη αναζήτηση (Advanced search): Είναι μια ενσωματωμένη λειτουργία του Google (και των 

περισσότερων μηχανών ιστού) που επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις κατά την 

αναζήτηση πληροφοριών. Η εικόνα 8 απεικονίζει τις προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης. Ένας χρήστης 

μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, γλώσσα, περιοχή, λέξεις, μορφή αρχείου 

κ.λπ. 

Ιστορικό προγράμματος περιήγησης (Browser history): Είναι η λίστα των ιστότοπων που επισκέφθηκε 

προηγουμένως ένας χρήστης: περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τον τίτλο της σελίδας και την ώρα της 

επίσκεψης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): Είναι μια μέθοδος με την οποία ένα άτομο μπορεί να στείλει 

πληροφορίες από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορεί να είναι κείμενα, εικόνες, ήχος και βίντεο. Τα Email είναι ιδανικά για διεθνή επικοινωνία χωρίς 

καθυστέρηση, χωρίς κόστος και για αποστολή σε πολλούς παραλήπτες. 

Το Gmail είναι μια δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναπτύχθηκε από την Google και 

το μόνο που χρειάζονται οι χρήστες είναι να συνδέσουν τον λογαριασμό τους Google με το Gmail. 

Αναγνώστης (Viewer): Ο χρήστης που μπορεί να δει έγγραφα και αρχεία, να κατεβάσει έγγραφα ή 

αρχεία και να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων 
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Σχολιαστής (Commenter): Ο χρήστης που μπορεί να σχολιάσει έγγραφα, να δει έγγραφα ή αρχεία, να 

κατεβάσει έγγραφα ή αρχεία και να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων 

Συντάκτης (Editor): Ο χρήστης που έχει δικαιώματα επεξεργασίας μπορεί να επεξεργαστεί Έγγραφα, 

Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις κ.λπ. ή φακέλους, να προσκαλέσει ή να αφαιρέσει άλλα άτομα, να 

κατεβάσει έγγραφα ή αρχεία, να δημιουργήσει ένα αντίγραφο εγγράφων ή αρχείων, να μεταφορτώσει 

και να διαγράψει άλλα αρχεία ή φακέλους, να προσθέσει και να αφαιρέσει αντικείμενα από ένα φάκελο. 

Αναγνωριστικό χρήστη (User ID): Το αναγνωριστικό χρήστη είναι μια μοναδική ταυτότητα (δύο 

λογαριασμοί δεν μπορούν να έχουν το ίδιο αναγνωριστικό) σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή. 

Όνομα τομέα (Domain name / Host name): Ο τομέας είναι η τοποθεσία από την οποία αποστέλλεται το 

email. Αυτό αναφέρεται στον διακομιστή αλληλογραφίας (εκεί όπου είναι ο υπολογιστής) στον οποίο 

παραλήπτης έχει το «γραμματοκιβώτιο». Για παράδειγμα, @ gmail.com, @ yahoo.com, @ outlook.com 

Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam e-mail): Το Spam είναι ένα ανεπιθύμητο email και μπορεί να 

περιλαμβάνει κακόβουλους συνδέσμους. Συχνά, το Spam email αποστέλλεται για εμπορικούς σκοπούς, 

όπως διαφημίσεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.  

Το Google Drive είναι μια δωρεάν υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων στο διαδίκτυο που προσφέρεται 

από την Google. Σας επιτρέπει να διατηρείτε όλη την δουλειά σας σε ένα μέρος σε διαφορετική μορφή 

αρχείου και να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή. 

Google Docs (Έγγραφα) Είναι ένας επεξεργαστής κειμένου στο Διαδίκτυο που παρέχει στους χρήστες την 

δυνατότητα να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με συναδέλφους ή άλλα άτομα για να 

δημιουργήσουν, να μοιραστούν αρχεία. 

Google Sheets (Υπολογιστικά Φύλλα) μια διαδικτυακή εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που επιτρέπει 

στους χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται υπολογιστικά φύλλα και να συνεργάζονται με τους 

άλλους. 

Google Slides (Παρουσιάσεις) Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή παρουσιάσεων που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν και να μορφοποιούν παρουσιάσεις και να συνεργάζονται με πολλά ή με ένα 

άτομο  

Google Forms (Φόρμες) Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν 

διαδικτυακές έρευνες, φόρμες αξιολόγησης και κουίζ και να τις κοινοποιούν σε άλλα άτομα ή ομάδες. 

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Google είναι ένα ημερολόγιο διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού από 

την Google. Οι χρήστες μπορούν γρήγορα και εύκολα να προγραμματίζουν συναντήσεις, εκδηλώσεις, 

ραντεβού κ.λπ. και να λαμβάνουν υπενθυμίσεις για τις επερχόμενες δραστηριότητες τους ή μπορούν να 

μοιράζονται τις εκδηλώσεις / συναντήσεις με άλλα άτομα, ώστε να γνωρίζουν πάντα τι ακολουθεί σε 

καθημερινή βάση. 

Οι Επαφές Google είναι ένα εργαλείο διαχείρισης επαφών που είναι διαθέσιμο στις εφαρμογές Google. 

Είναι ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και να οργανώνουν τις επαφές τους. Κάθε 

επαφή μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, email, αριθμό τηλεφώνου, 

περιγραφή κ.λπ. 
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Συνημμένα αρχεία: Εκτός από απλά μηνύματα κειμένου, τα email μπορούν να περιέχουν αρχεία εικόνας, 

αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο κλιπ, συμπιεσμένα αρχεία κ.λπ. Αυτά τα αρχεία είναι γνωστά ως συνημμένα 

αρχεία ή απλά ως συνημμένα. Τα συνημμένα αρχεία είναι αρχεία που αποστέλλονται μαζί με τα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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