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1.Τι είναι ο 

ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και 

πώς τον 

ενεργοποιούµε 

 

 

Ένα σύστημα υπολογιστή μπορεί να αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα 

που συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση μιας εργασίας.Ο κάθε 

υπολογιστής αποτελείται από κάποια βασικά εξαρτήματα, τα οποία 

βρίσκονται τοποθετημένα και προστατευμένα στο κουτί της κεντρικής 

μονάδας. Συνήθως αποτελείται από μια οθόνη, μια κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. 

Στο μπροστά μέρος υπάρχουν συνήθως 2 κουμπιά. Το πρώτο κουμπί 

(αριστερά στην φωτογραφία) χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηθεί ο 

υπολογιστής, ενώ το δεύτερο (δεξιά στην φωτογραφία) για να τον επαναφέρει 

στην περίπτωση που o 

υπολογιστής μας 

σταματήσει να 

ανταποκρίνεται.    

Στην περίπτωση ενός 

φορητού υπολογιστή 

(laptop) 

χρησιμοποιούμε το 

ίδιο κουμπί για να 

ενεργοποιηθεί ο 

υπολογιστής (δείτε τη 

φωτογραφία στα 

δεξία).    
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2. Πώς συντάσσουμε ένα κείμενο με το 

Microsoft Word 

 

1. Για να ανοίξουμε την 

εφαρμογή Word 

πατάμε το κουμπί  που 

βλέπουμε στη 

φωτογραφία δεξιά και 

το οποίο βρίσκεται στο 

πληκτρολόγιο μας. 

 

 

 

 

 

2. Εν συνεχεία γράφουμε την λέξη “word” και πατάμε το πλήκτρο “Εnter”. 
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3. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από 

τα προϋπάρχοντα πρότυπα επιλέγουμε με αριστερό κλικ (στο ποντίκι 

μας) το “κενό έγγραφο”. 

 

                                                                                                                    

4. Αφού ολοκληρώσουμε το κείμενό μας επιλέγουμε με αριστερό κλικ στο 

ποντίκι μας το «Αρχείο» στην πάνω αριστερή θέση της οθόνης μας. 
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5. Κατόπιν πατάμε την επιλογή «Αποθήκευση ως» 

 

6. Επιλέγουμε όνομα και προορισμό αποθήκευσης από την αριστερή 

στήλη για το αρχείο μας και πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση».  
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7. Μετά την αποθήκευση του αρχείου μας, προτείνεται η συχνή χρήση της 

επιλογής «Αποθήκευση» ώστε να μην χάσουμε καμία αλλαγή που θα 

γίνει σε αυτό. Μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα πατώντας 

τον συνδυασμό πλήκτρων “CTRL” + “S” στο πληκτρολόγιο μας. 

 

 

8. Σε περίπτωση που επιθυμούμε στο μέλλον να επεξεργαστούμε το 

αρχείο που δημιουργήσαμε θα το βρούμε στη τοποθεσία αποθήκευσης 

του και το ανοίγουμε με διπλό αριστερό κλικ. Σε περίπτωση που 

κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή/προσθήκη επιλέγουμε εκ νέου την 

“Αποθήκευση” ώστε να διατηρήσουμε τις αλλαγές μας. 
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3. Πώς μπαίνουμε στο διαδίκτυο (Internet) 

Για την περιήγηση μας στις ιστοσελίδες διαδικτύου 

(Internet) είναι απαραίτητος κάποιος φυλλομετρητής όπως 

ο Google Chrome, ο Mozilla Firefox, ο Microsoft Edge κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Επιλέγουμε με διπλό αριστερό κλικ το πρόγραμμα περιήγησής 

μας από την επιφάνεια εργασίας μας ή από το μενού του Η/Υ μας 

που βρίσκεται κάτω αριστερά. 

2. Για να περιηγηθούμε στο διαδίκτυο μπορούμε να αναζητήσουμε 

κάποιον όρο ή να πληκτρολογήσουμε απευθείας την διεύθυνση 

μιας ιστοσελίδας σε όποια από τις δύο μπάρες αναζήτησης 

επιθυμούμε. 

 

Δηλαδή εδώ: 
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Αλλά και εδώ: 

 

3. Για το παράδειγμα μας θα αναζητήσουμε μια συνταγή 

μαγειρικής. Θα παρατηρήσετε πως ο φυλλομετρητής μας 

εμφανίζει προτάσεις σύμφωνα με την αναζήτηση που κάνουμε. 

Έχουμε την δυνατότητα να κλικάρουμε σε όποια πρόταση 

επιθυμούμε ή πατώντας το πλήκτρο “Enter” να αναζητήσουμε 

συγκεκριμένα ό,τι πληκτρολογήσαμε εμείς. 
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4. Η μηχανή αναζήτησης του περιηγητή μας αναγνωρίζει τον τύπο της 

αναζήτησης που κάναμε και εκτός από το επιθυμητό περιεχόμενο 

μας εμφανίζει και μικρογραφίες ανά συνταγή ώστε να μας 

διευκολύνει. 

 

5. Έχουμε αφθονία επιλογών και μπορούμε με το αριστερό κλικ του 

ποντικιού μας να επισκεφτούμε τον ιστότοπο της επιλογής μας. 
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4. Τι είναι το e-mail και πως δημιουργούμε μια 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Τα μηνύματα που στέλνουμε με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι γνωστά με 

τον όρο: «e-mail». Τι χρειαζόμαστε για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα; 

1) Έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο 

2) Το απαραίτητο λογισμικό 

3) Την δικιά μας διεύθυνση 

4) Την διεύθυνση του παραλήπτη 
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Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

Για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να έχουμε την δικιά μας 

ηλεκτρονική διεύθυνση.  Ξεκινώντας, θα πρέπει να ανοίξουμε τον περιηγητή 

της επιλογής μας κάνοντας δύο φορές αριστερό κλικ επάνω στο εικονίδιο. Στο 

παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τον Google  Chrome. 

 

2) Αφού ανοίξει το πρόγραμμα, πατάμε την λέξη Gmail που φαίνεται στο 

επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. 
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3) Στη συνέχεια, πατάμε πάλι στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας το 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

4) Στη σελίδα που θα οδηγηθούμε θα μας ζητηθούν τα στοιχεία μας, το πώς 

θέλουμε να είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου μας καθώς και ο 

κωδικός ασφαλείας που επιθυμούμε. 

5) Αφού εισάγουμε τα στοιχεία μας και πατήσουμε το γαλάζιο κουμπί 

“επόμενο” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, θα μεταφερθούμε στην 

επόμενη σελίδα που με τον ίδιο τρόπο θα εισάγουμε το κινητό μας τηλέφωνο, 

την ημερομηνία γέννησης μας και το φύλο μας. 
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6) Στην επόμενη σελίδα αφού ελέγξουμε τον αριθμό μας και σιγουρευτούμε 

ότι είναι σωστός, θα πατήσουμε την επιλογη “όχι τώρα”. 

7) Έπειτα, θα μεταφερθούμε στην επόμενη σελίδα όπου μπορούμε να δούμε 

τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και θα πρέπει να τους αποδεχτούμε για την 

δημιουργία του λογαριασμού μας. 

 

8) Ο λογαριασμός μας έχει δημιουργηθεί και μπορούμε πλέον να στείλουμε 

και να λάβουμε ηλεκτρονικά μηνύματα! 
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5. Δημιουργία προφίλ στο Facebook 

 

Το facebook αποτελεί το κορυφαίο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο το κόσμο. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε 

βήμα προς βήμα πως μπορείτε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας 

λογαριασμό. 

 

1. Το πρώτο μας βήμα είναι να επισκεφθούμε την διεύθυνση 

“facebook.com” ή εναλλακτικά να πληκτρολογήσουμε στον περιηγητή 

μας την λέξη “facebook” ώστε η μηχανή αναζήτησης να μας 

παρουσιάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

2. Επιλέγοντας τον κορυφαίο υπερσύνδεσμο παρακάτω θα οδηγηθούμε 

στην διάσημη πλατφόρμα. 
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3. Για να κάνουμε την εγγραφή μας θα πρέπει να συμπληρώσουμε στα 

παρακάτω πεδία τα στοιχεία μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα μας 

ζητηθεί δύο φορές ως επιβεβαίωση. Αυτό συμβαίνει διότι αποτελεί βασική 

παράμετρο για την ολοκλήρωση της εγγραφής μας.  

      Ως κωδικό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό  από 

γράμματα (κεφαλαία και πεζά), αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, τον 

οποίο να μην χρησιμοποιείτε οπουδήποτε αλλού. 

 

4. Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας πατάμε το κουμπί “Εγγραφή”. 
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5. Αμέσως θα οδηγηθούμε στο παρακάτω μήνυμα που μας προτρέπει να 

επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση e-mail μας. Εάν χρησιμοποιούμε τον 

Google Chrome και ο λογαριασμός e-mail μας είναι Gmail η 

επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης θα γίνει αυτόματα. 

 

 

 

6. Σε περίπτωση που διαθέτουμε κάποιον άλλο συνδυασμό περιηγητή και 

λογαριασμού e-mail θα πρέπει να μεταβούμε στα εισερχόμενα του e-

mail μας και να επιβεβαιώσουμε πως ανήκει σε εμάς πατώντας το 

παρακάτω κουμπί. Εάν μας ζητηθεί κάποιος κωδικός επιβεβαίωσης, 

πληκτρολογούμε τον αντίστοιχο κωδικό που θα βρούμε στο e-mail μας. 
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7. Αφού επιβεβαιώσουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση το Facebook θα 

μας ενημερώσει για την επιτυχία ενεργοποίησης του λογαριασμού μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Πατώντας το “ΟΚ” η διάσημη πλατφόρμα μας καλωσορίζει με 

αναλυτικές οδηγίες που θα μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε το 

προφίλ μας. Έχουμε την δυνατότητα να “ανεβάσουμε” ή ακόμα και να 

τραβήξουμε με την κάμερα του Η/Υ μας μια νέα εικόνα προφίλ καθώς 

και να αναζητήσουμε χρήστες του Facebook. 
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9. Παρακάτω μπορούμε να βρούμε τις ρυθμίσεις απορρήτου και με ένα 

κλικ στο κουμπί “Δείτε πως λειτουργεί το απόρρητο” να οδηγηθούμε σε 

αυτές. Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία τους και να σας 

προτρέψουμε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις 

που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα 

διασφαλίσετε από κακόβουλες επιθέσεις. 

 

6. Δημιουργία λογαριασμού και είσοδος στο 

TAXISnet 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “TAXISnet δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ολοκληρώνουν οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυμούν με την εφορία χωρίς να 

είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία στην υπηρεσία. 

 

Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο “TAXISnet” απαιτεί τρία 

βήματα για την ολοκλήρωση της. 
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1. Αφού ανοίξουμε τον περιηγητή μας πληκτρολογούμε στην αναζήτηση 

την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας η οποία είναι η “gsis.gr”. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να αναζητήσουμε τον όρο “taxisnet” ώστε η 

μηχανή αναζήτησης να μας παρουσιάσει το εξής κορυφαίο αποτέλεσμα. 

 

2. Με ένα κλικ στο κορυφαίο αποτέλεσμα μεταφερόμαστε στην 

ιστοσελίδα της Γενικής ραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στα 

δεξιά της ιστοσελίδας αναζητούμε και κλικάρουμε την επιλογή 

“Εγγραφή Νέου Χρήστη”. 
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3. Αμέσως θα μεταφερθούμε στις Υπηρεσίες Πιστοποίησης όπου και 

επιλέγουμε την υπηρεσία “Αρχική εγγραφή”. 

 

4. Κατόπιν, όπως θα δείτε παρακάτω, επιλέγουμε τον τύπο προσώπου 

“Φυσικό πρόσωπο”. 

 

5. Μεταφερόμαστε στην παρακάτω φόρμα όπου είναι απαραίτητο να 

συμπληρώσουμε τα εξής στοιχεία: username, κωδικό και επιβεβαίωση 

κωδικού, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), επώνυμο, όνομα, 

όνομα πατρός, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου. 
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Προαιρετικά μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό κινητού 

τηλεφώνου μας και το fax.  

 

Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να 

περιέχει και νούμερα. 

6. Στο πεδίο ράμματα εικόνας συμπληρώνουμε τα γράμματα που 

διακρίνουμε στην εικόνα. Σε περίπτωση που δεν είναι ευδιάκριτα 

μπορούμε να πατήσουμε το μπλε εικονίδιο που επισημαίνουμε με το 

κόκκινο βέλος ώστε να εμφανιστούν νέα γράμματα. Κατόπιν, πατάμε το 

κουμπί “Υποβολή”. 
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7. Μετά την υποβολή εμφανίζεται στην οθόνη ενημερωτικό μήνυμα για 

την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.  

8. Κατά τη μετάβαση μας σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. είναι απαραίτητο να 

προσκομίσουμε το Α.Φ.Μ. μας και ένα έγγραφο ταυτοποίησης 

(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών 

Προσφύγων κ.λπ.). Στο τμήμα Μητρώου ενημερώνουμε για την 

ηλεκτρονική μας αίτηση και ζητάμε την έκδοση κλειδάριθμου. Ο 
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υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει τα στοιχεία μας θα μας προσκομίσει 

το ακόλουθο έγγραφο: 

 

 

Ταυτόχρονα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσαμε στην 

αίτηση μας θα λάβουμε ενημερωτικό μήνυμα για την έκκριση της 

αίτησης μας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το username και τον κωδικό που δηλώσαμε στην αίτηση μας 

καθώς και τον κλειδάριθμο που αναγράφεται στη βεβαίωση 

έγκρισης της αίτησης εγγραφής, προχωράμε στο επόμενο βήμα. 

 

 

 

 



 
25 

9. Για το τρίτο και τελευταίο βήμα του οδηγού μας μεταβαίνουμε εκ νέου 

στις Υπηρεσίες Πιστοποίησης. Αυτή τη φορά επιλέγουμε την 

“Ενεργοποίηση Λογαριασμού”: 

 

 
 

10. Αμέσως θα μεταβούμε σε μια νέα φόρμα όπου συμπληρώνουμε 

υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία. Στο πεδία username και κωδικός 

συμπληρώνουμε το username και τον κωδικό που επιλέξαμε κατά την 

υποβολή της αίτησης εγγραφής στο “TAXISnet”.  

 

       Στο πεδίο κλειδάριθμος συμπληρώνουμε τον αριθμό που μας δόθηκε 

από την πιστοποίησή μας στη Δ.Ο.Υ. Στο πεδίο ράμματα εικόνας 

συμπληρώνουμε τα γράμματα που διακρίνουμε στην εικόνα. Σε 

περίπτωση που δεν είναι ευδιάκριτα μπορούμε να πατήσουμε το μπλε 

εικονίδιο που επισημαίνουμε με το κόκκινο βέλος ώστε να εμφανιστούν 

νέα γράμματα. Κατόπιν, πατάμε το κουμπί “Επόμενο”. 
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11. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αλλάξουμε το κωδικό πρόσβασης. Ο 

κωδικός αυτός θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο κωδικό μας και θα είναι 

αυτός με τον οποίον θα μπορούμε να συνδεόμαστε στο σύστημα. Ο κωδικός 

θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και να περιέχει και 

νούμερα. Συμπληρώνουμε την ίδια τιμή και στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού 

και πατάμε το κουμπί “Ενεργοποίηση”. 
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12. Επιλέγοντας “Ενεργοποίηση” η επόμενη οθόνη μας ενημερώνει για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Ο 

λογαριασμός μου” μπορούμε πλέον να συνδεθούμε στις υπηρεσίες του 

“TAXISnet”. 

 

Με το username που δηλώσαμε στην αρχική φόρμα και τον νέο κωδικό που 

δημιουργήσαμε στο τρίτο βήμα μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε τις 

υπηρεσίες της εφαρμογής “TAXISnet” μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα της 

ενικής ραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (“gsis.gr”) και επιλέγοντας 

τον σύνδεσμο “Ο λογαριασμός μου”. 
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7.Τι είναι το E-banking; 

 

Το e-banking είναι μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχουν όλες οι 

τράπεζες, με την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω 

Internet. Οι πληρωμές σας 

διενεργούνται απλά, γρήγορα 

και με ασφάλεια. Η εγγραφή 

στην υπηρεσία μπορεί να γίνει 

είτε μέσω internet, ή από 

κάποιο κατάστημα της 

τράπεζας σας και, συνήθως, 

είναι δωρεάν. 

Κατά τη δημιουργία του 

λογαριασμού, θα λάβετε 

οδηγίες για το πως μπορείτε να 

συνδεθείτε στο λογαριασμό 

σας, καθώς και τα στοιχεία 

σύνδεσης σας.  

 

 

 

Σημαντικό είναι να εκτελείτει αποσύνδεση από τον e-bankingσας όταν 

τελειώνετε τις κινήσεις σας. Το κουμπί αποσύνδεσης συνήθως βρίσκεται στο 

επάνω δεξιά μέρος της σελίδας. 
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8. Βασικοί κανόνες ασφαλείας 

 


