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Τι είναι μια εφαρμογή;
Το τηλέφωνό σας είναι γεμάτο εφαρμογές. Tι είναι αυτές οι εφαρμογές και τι μπορούμε 
να κάνουμε με αυτές; Τι μπορείτε να κάνετε μ' αυτές;

Τι είναι μια εφαρμογή;
Οι εφαρμογές είναι μικρά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για 
το smartphone ή το τάμπλετ σας που σας βοηθάνε να κάνετε διάφορα 
πράγματα. Οι περισσότερες εφαρμογές είναι εύκολες στη χρήση. 
• Μια εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δουλεύει καλά 

στη μικρή οθόνη της συσκευής σας.
• Οι εφαρμογές εκπροσωπούνται από ένα εικονίδιο στην οθόνη 

της συσκευής σας.
• Μια εφαρμογή μπορεί να εκτελεί ένα συγκεκριμένο έργο ή έναν 

μικρό αριθμό από σχετικά έργα. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή 
για τον καιρό θα σας δώσει τη μετεωρολογική πρόγνωση.

• Υπάρχουν εκατομμύρια εφαρμογές, όλες σχεδιασμένες να 
κάνουν διαφορετικά πράγματα. 

• Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν δεδομένα από το διαδίκτυο, 
ενώ άλλες όχι.

Τι μπορώ να κάνω με μια εφαρμογή;
Οι εφαρμογές σάς επιτρέπουν να εκτελέσετε πολλά 
διαφορετικά έργα χρησιμοποιώντας την συσκευή σας. Με 
τις εκατομμύρια εφαρμογές που διατίθενται, υπάρχει μια 
εφαρμογή σχεδόν για οτιδήποτε. 
• Η εφαρμογή ΑΒC iView app μπορεί να σας ψυχαγωγήσει 

με τηλεοπτικά προγράμματα που χάσατε.
• Tα Google Maps και Opal Travel μπορούν να σας βοηθήσουν 

να ταξιδέψετε.
• Τα Express Plus Medicare και Express Plus Centrelink 

μπορούν να σας βοηθήσουν στις συναλλαγές σας με 
δημόσιες υπηρεσίες.

• Οι εφαρμογές λιανικού εμπορίου μπορούν να σας 
βοηθήσουν να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές ή απλά να 
δείτε τι υπάρχει στο σούπερ μάρκετ σας.

Οι εφαρμογές 
εμφανίζονται σαν 

εικονίδια στην οθόνη 
του κινητού ή του 

τάμπλετ σας

Διαφορετικές εφαρμογές θα 
εκτελέσουν διαφορετικές 

λειτουργίες στη συσκευή σας
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Τι είναι μια εφαρμογή;

• Εφαρμογές για το Facebook, SMS και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να σας 
βοηθήσουν να παραμείνετε συνδεδεμένοι και να κάνετε νέες γνωριμίες.

• Εφαρμογές Ημερολογίου (Calendar) και Ρολογιού (Clock) μπορούν να σας βοηθήσουν 
στην οργάνωση του προγράμματός σας.

• Και υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές παιχνιδιών για καθημερινή διασκέδαση. 

Πού μπορώ να βρω εφαρμογές;
Είναι εύκολο να ψάξετε και να κατεβάσετε νέες 
εφαρμογές στη συσκευή σας από τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα Apple App Store και Google Play, 
ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε.
• Αν έχετε iPhone ή iPad, μπορείτε να κατεβάσετε 

εφαρμογές μόνο από το App Store.

• Αν έχετε τηλέφωνο ή τάμπλετ Αndroid, μπορείτε 
να κατεβάσετε εφαρμογές μόνο από το Google 
Play.

• Και στα δυο καταστήματα μπορείτε να αναζητήσετε 
εφαρμογές με το όνομα, τον τύπο ή την εταιρεία ή 
οργάνωση που τις δημιούργησε.

• Οι περισσότερες εφαρμογές είναι δωρεάν. Πολλές απ' αυτές τις εφαρμογές 
χρηματοδοτούνται από διαφημίσεις που βρίσκονται μέσα στην εφαρμογή.

• Εφαρμογές από το App Store και το Google Play είναι σχεδόν πάντα ασφαλείς και 
μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε άφοβα.

• Εφαρμογές για τηλέφωνο Android με διαφορετική προέλευση μπορεί να μην είναι 
ασφαλείας και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.

Κατεβάστε νέες εφαρμογές από το 
Apple App Store ή το Google Play

«Εφαρμογές από το App Store και το Google Play 
είναι σχεδόν πάντα ασφαλείς και μπορείτε να τις 
χρησιμοποιείτε άφοβα. Εφαρμογές για Αndroid 
τηλέφωνο με διαφορετική προέλευση μπορεί να μην 
είναι ασφαλείς...»
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Τι είναι μια εφαρμογή;

Πώς μπορώ να είμαι ασφαλής χρησιμοποιώντας εφαρμογές;
Οι εφαρμογές είναι διασκεδαστικές και χρήσιμες, αλλά 
είναι σημαντικό να προσέχετε, για να είστε σίγουροι πως 
είναι και ασφαλείς, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα και 
η συσκευή σας να προστατεύονται. 
• Γι’ αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε εφαρμογές 

μόνο από το App Store (για Apple συσκευές) ή από το 
Google Play (για Android συσκευές).

• Για συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, 
χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τις επίσημες εφαρμογές 
που προέρχονται από τις υπηρεσίες ή τις τράπεζες.

• Να θυμάστε πως μπορείτε να αναζητήσετε τις επίσημες 
εφαρμογές ψάχνοντας με το όνομα της υπηρεσίας ή της 
τράπεζας στο App Store ή στο Google Play.

• Σκεφτείτε καλά, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε 
μια εφαρμογή. Είναι απαραίτητο;

• Αν η εφαρμογή σας ζητήσει την άδεια να κάνει κάτι 
περίεργο, όπως τηλεφωνήματα, μην το επιτρέψετε.

• Δώστε σημασία στην επικαιρότητα, καθώς νέα που αφορούν παραβιάσεις ασφαλείας σε 
εταιρείες του διαδικτύου συνήθως δημοσιεύονται.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δωρεάν δημόσιο Wi-Fi για να καταχωρίσετε προσωπικά 
στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης σε μια εφαρμογή.

«Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δωρεάν δημόσιο 
Wi-Fi για να εισάγετε προσωπικά δεδομένα 
ή κωδικούς πρόσβασης σε μια εφαρμογή.»

Αναζητείστε τις επίσημες 
εφαρμογές όταν πρόκειται 
να κάνετε συναλλαγές με 
δημόσιες υπηρεσίες και 

τράπεζες
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