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Πώς να κατεβάσετε εφαρμογές
Υπάρχουν εκατομμύρια διαδικτυακές εφαρμογές (apps), αλλά πώς βρίσκετε αυτές που 
θέλετε;

Πόσο κοστίζει μια εφαρμογή;
Τις περισσότερες εφαρμογές μπορείτε να τις κατεβάσετε 
δωρεάν στο smartphone ή το τάμπλετ σας, έτσι η 
χρήση τους δεν θα σας κοστίσει καθόλου. Ωστόσο 
υπάρχουν κάποιες εφαρμογές για τις οποίες πρέπει να 
πληρώσετε.
• Οι τιμές για τις επί πληρωμή εφαρμογές κυμαίνονται 

από ένα ως δέκα δολάρια, αλλά κάποιες εφαρμογές για 
εξειδικευμένες λειτουργίες κοστίζουν περισσότερο.

• Οι δωρεάν εφαρμογές συχνά περιέχουν διαφημίσεις.

• Κάποιες φορές είναι διαθέσιμες και οι δυο εκδόσεις 
μιας εφαρμογής, η δωρεάν και η επί πληρωμή.

• Η επί πληρωμή έκδοση της εφαρμογής δεν έχει διαφημίσεις, και μερικές φορές διαθέτει 
περισσότερα χαρακτηριστικά.

• Κάποιες εφαρμογές περιλαμβάνουν αγορές εντός της εφαρμογής (in-app purchases), που 
μπορούν να αφαιρέσουν τις διαφημίσεις ή να προσθέσουν χαρακτηριστικά. Αυτές οι 
αγορές προστίθενται και συχνά κάνουν τη δωρεάν εφαρμογή αρκετά ακριβή.

• Μπορείτε να περιορίσετε τις αγορές εντός της εφαρμογής, πηγαίνοντας στο μενού 
Ρυθμίσεις σε ένα iPhone και στο μενού Ρυθμίσεις στην εφαρμογή του Play Store σε ένα 
Android τηλέφωνο.

• Μπορείτε να εμποδίσετε τις εφαρμογές από το να χρησιμοποιούν τα δεδομένα κινητής 
τηλεφωνίας, απενεργοποιώντας τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από 
εφαρμογές από το μενού Ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

Οι εφαρμογές μερικές φορές 
διατίθενται τόσο σε δωρεάν όσο 

και σε επί πληρωμή έκδοση

Η επί πληρωμή έκδοση της εφαρμογής δεν έχει 
διαφημίσεις, και μερικές φορές διαθέτει περισσότερα 
χαρακτηριστικά.
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Επιλέγοντας εφαρμογές
Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμύρια εφαρμογές που 
διατίθενται για κατέβασμα για iPhones και Android 
smartphones. Ευτυχώς, είναι εύκολο να βρείτε τη σωστή 
εφαρμογή όταν ξέρετε που να ψάξετε.
• Το App Store (για iPhones) και το Google Play (για 

Android τηλέφωνα) διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης με 
αστεράκια και κριτικές των εφαρμογών από χρήστες.

• Μπορείτε να ψάξετε και τα δυο ηλεκτρονικά 
καταστήματα ανά κατηγορία, όπως παιχνίδια, 
οικογενειακές εφαρμογές και ακόμα περισσότερα.

• Υπάρχουν επίσης ιστότοποι (websites) που συχνά 
δημοσιεύουν λίστες με τις Καλύτερες Εφαρμογές για 
συγκεκριμένες εργασίες. Τέτοιες λίστες μπορεί να είναι 
ένας καλός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε.

Οι αξιολογήσεις των εφαρμογών 
μπορούν να σας βοηθήσουν να 

αποφασίσετε ποια εφαρμογή να 
κατεβάσετε

Great App.

The app works great. 
Lots of fun features
and no errors.

Χρησιμοποιήστε το App Store 
για να κατεβάσετε εφαρμογές 

στο iPhone ή στο iPad σας

Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε στοιχεία πληρωμής, 
αλλά δεν θα χρεωθείτε εκτός αν αγοράσετε μια εφαρμογή.

Πώς να κατεβάσετε εφαρμογές για iPhone ή iPad
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple App Store για να 
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές για 
iPhone ή iPad. Δείτε παρακάτω έναν γρήγορο οδηγό που θα 
σας βοηθήσει:
• Πατήστε το εικονίδιο App Store για να ψάξετε για 

εφαρμογές.

• Αν είναι η πρώτη σας φορά, θα χρειαστεί να εγγραφείτε 
στο App Store χρησιμοποιώντας την Apple ID σας κι 
έναν κωδικό πρόσβασης.

• Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις.

• Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε στοιχεία πληρωμής, αλλά δεν θα χρεωθείτε εκτός αν 
αγοράσετε μια εφαρμογή. Στη συνέχεια, ψάξτε για μια νέα εφαρμογή.

• Μπορείτε να ψάξετε με βάση το όνομα της εφαρμογής, τον τύπο ή τον εκδότη της.

• Aπό τη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε σε όποια εφαρμογή σάς ενδιαφέρει.
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• Από εδώ και πέρα μπορείτε να προχωρήσετε στην 
εγκατάστασή της. Πατήστε Λήψη αν είναι δωρεάν ή 
την τιμή αν είναι επί πληρωμή.

• Αφού γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορείτε 
να βρείτε το εικονίδιό της στο τέλος της τελευταίας 
οθόνης του iPhone σας.

• Κάποιες εφαρμογές έχουν διαφημίσεις. Μερικές φορές 
μπορείτε να αφαιρέσετε μια διαφήμιση πατώντας τον 
μικρό σταυρό στη γωνία της, αλλά πιθανότατα κάποια 
άλλη θα την αντικαταστήσει σύντομα.

Πώς να κατεβάσετε εφαρμογές για Android τηλέφωνα και 
tablet.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play Store για 
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές 
στο Android τηλέφωνο ή στο τάμπλετ σας. Δείτε 
παρακάτω έναν γρήγορο οδηγό που θα σας βοηθήσει:
• Πατήστε το εικονίδιο Play Store για να ψάξετε για 

εφαρμογές.

• Θα σας ζητηθεί να εισάγετε στοιχεία πληρωμής, 
αλλά δεν θα χρεωθείτε εκτός αν αγοράσετε μια 
εφαρμογή. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα 
αν θέλετε να κατεβάσετε μόνο δωρεάν εφαρμογές, 
αλλά αν επιλέξετε μια εφαρμογή επί πληρωμή 
θα πρέπει να δώσετε στοιχεία πληρωμής ώστε να 
ολοκληρωθεί η αγορά.

• Μπορείτε να ψάξετε με βάση το όνομα της 
εφαρμογής, τον τύπο ή τον εκδότη της.

• Από τη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πατήστε σε όποια εφαρμογή σάς 
ενδιαφέρει.

• Από εδώ και πέρα μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάστασή της. Πατήστε 
Εγκατάσταση αν είναι δωρεάν ή την τιμή αν είναι επί πληρωμή.

• Αφού γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορείτε συνήθως να βρείτε το εικονίδιό της 
στο πρώτο ελεύθερο σημείο στην πρώτη διαθέσιμη σελίδα του τηλεφώνου σας.

• Κάποιες εφαρμογές έχουν διαφημίσεις. Αν μπορέσετε να βρείτε κάποιον τρόπο να 
αφαιρέσετε μια διαφήμιση, είναι πιθανό πως κάποια άλλη θα την αντικαταστήσει 
σύντομα.

Χρησιμοποιήστε το Google Play 
για να κατεβάσετε εφαρμογές 

στην Android συσκευή σας
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