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Χρήση ηλεκτρονικών εντύπων στο 
διαδίκτυο
Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά έντυπα (φόρμες) για 
να κάνετε πράγματα όπως αιτήσεις για παροχές, να 
πληρώσετε λογαριασμούς ή να ψωνίσετε στο διαδίκτυο.

Τι είναι το ηλεκτρονικό έντυπο;
Πολλά έντυπα αιτήσεων διατίθενται τώρα στο διαδίκτυο 
για πολλούς και διάφορους καλούς λόγους.
• Το έντυπο που συμπληρώσατε βρίσκεται στο διαδίκτυο 

για εύκολη μελλοντική πρόσβαση.
• Εξοικονομείτε έξοδα για ταχυδρομικά τέλη.
• Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το έντυπο στο 

ταχυδρομείο.
• Συχνά σας αποστέλλεται αυτόματα μια επίσημη 

επιβεβαίωση κατά την παραλαβή.

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά έντυπα χρησιμοποιούν ένα ή 
περισσότερα απ’ τα παρακάτω στοιχεία:
• Τετραγωνάκια κειμένου – λέγονται πεδία – όπου 

πληκτρολογείτε τα στοιχεία.
• Radio buttons (Κουμπιά επιλογής), drop-down 

lists (αναπτυσσόμενες) λίστες) και checkboxes 
(τετραγωνάκια ελέγχου), για να επιλέξετε από μια 
σταθερή κλίμακα επιλογών.

Πώς να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
Μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για να 
χρησιμοποιήσετε έναν ιστότοπο. Εδώ μπορείτε να δείτε τι να αναμένετε.
• Πληκτρολογήστε τα ζητούμενα στοιχεία στα τετραγωνάκια κειμένου.
• Οποιοδήποτε τετραγωνάκι σημειωμένο με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό.

Κουμπιά επιλογής

Αναπτυσσόμενες λίστες

Τετραγωνάκια ελέγχου

Greek



beconnected.esafety.gov.au

Χρήση ηλεκτρονικών εντύπων στο 
διαδίκτυο
• Συνήθως θα πρέπει να σκεφτείτε έναν κωδικό 

πρόσβασης. Επιλέξτε έναν κωδικό που μπορείτε 
να θυμάστε. Ένας συνδυασμός γραμμάτων, μερικά 
κεφαλαία, και αριθμοί θα είναι πιο ασφαλές.

• Όταν πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης, συνήθως 
θα αντικατασταθεί στην οθόνη με αστερίσκους ώστε να 
μην μπορεί να δει κανείς τι είναι.

• Μερικές φορές όταν ξεκινάτε να πληκτρολογείτε σ’ 
ένα πεδίο, ο υπολογιστής μπορεί να σας υποδείξει 
πώς να το ολοκληρώσετε. Αυτό ονομάζεται αυτόματη 
συμπλήρωση. Βεβαιωθείτε ότι είναι αυτό που θέλετε πριν 
το αποδεχτείτε.

• Μερικά έντυπα έχουν χρονικό όριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας 
οτιδήποτε χρειάζεστε.

• Μερικά έντυπα σας επιτρέπουν να ανεβάσετε στο διαδίκτυο ένα έγγραφο, όπως το 
βιογραφικό σας σημείωμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο έντυπο.

Πολλαπλές επιλογές 
Τα ηλεκτρονικά έντυπα σάς επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε κείμενο σε πεδία και να 
επιλέξετε επιλογές από διαφορετικά είδη λίστας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Αναπτυσσόμενες λίστες, όπου επιλέγετε ένα στοιχείο από μια μεγαλύτερη λίστα 

επιλογών, όπως ο χρόνος γέννησης. 
• Κουμπιά επιλογής, όπου μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από μια μικρότερη λίστα 

δύο ή περισσότερων επιλογών.
• Τετραγωνάκια ελέγχου, όπου μπορείτε να κάνετε τικ σε περισσότερες από μία 

επιλογές από μια μικρότερη λίστα δύο ή περισσότερων επιλογών.
• Τετραγωνάκια λίστας, όπου μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές 

από μια μεγαλύτερη λίστα επιλογών.

Εδώ μπορείτε να δείτε 
τι να αναμένετε σ’ ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο
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Τι γίνεται αν κάνετε κλικ σε λάθος στοιχείο μιας 
λίστας;
• Αν ήταν μια αναπτυσσόμενη λίστα ή μια 

επιλογή με κουμπιά επιλογής, κάντε κλικ στο 
σωστό στοιχείο για να το διορθώσετε.

• Εάν ήταν τετραγωνάκι ελέγχου, τότε πρέπει 
να κάνετε κλικ σε λάθος στοιχείο για να το 
ακυρώσετε και να κάνετε κλικ στο σωστό 
στοιχείο.

Πώς να διορθώσετε ένα λάθος
Όπως και με κάθε έντυπο, μερικές φορές μπορεί 
να κάνουμε ένα λάθος.
• Πολλά ηλεκτρονικά έντυπα ελέγχουν τις 

καταχωρήσεις όταν τις υποβάλλετε.
• Αν αφήσατε ασυμπλήρωτο ένα υποχρεωτικό πεδίο (σημειωμένο με αστερίσκο), το 

έντυπο συνήθως θα επισημάνει το λάθος και θα σας ζητήσει να το διορθώσετε.
• Εάν χρειάζεται να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη σελίδα, αναζητήστε το Κουμπί 

επιστροφής (Back button ) της συγκεκριμένης σελίδας αντί να χρησιμοποιήσετε το 
κουμπί επιστροφής του προγράμματος περιήγησης.

Πολλά έντυπα έτσι κι αλλιώς σάς βοηθούν να αποφύγετε να κάνετε κάποιο λάθος.
• Μερικά έντυπα περιλαμβάνουν μια λειτουργία αναζήτησης η οποία μπορεί να 

κάνει πράγματα όπως βρίσκει τον ταχυδρομικό σας κωδικό ή διεύθυνση από τις 
πληροφορίες που έχετε πληκτρολογήσει.

• Μη ξεχάσετε να κάνετε κλικ στα κουμπιά Υποβολή (Submit) και Επιβεβαίωση 
(Confirm) όταν τελειώσετε τη συμπλήρωση του εντύπου.
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Κουμπί επιστροφής του  
προγράμματος περιήγησης


