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Ενότητα 4: Εφαρμογές ΤΠΕ για κινητά και tablet II 
(Eπιγραμμική τραπεζική, καθημερινή προσβασιμότητα, 
δημόσιες υπηρεσίες )

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενα

1. Υπηρεσίες επιγραμμικής τραπεζικής και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης (Monefy, Mint…)

2. Καθημερινές ανάγκες και προσβασιμότητα ( Google Calendar, Google 
Maps, Sound Amplifier...)

3. Δημόσια διοίκηση (CovPass, ΓΕΣΥ, Αριάδνη…)



4.1 Υπηρεσίες 
επιγραμμικής τραπεζικής 
και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης



Οι πιο ευρέως διαδεδομένες σελίδες 

μεταφόρτωσης εφαρμογών είναι:

App Store 
iOS 

PlayStore 
 Android 

Να θυμάστε από πού κατεβάζετε εφαρμογές



MONEFY
Ο οικονομικός σας διοργανωτής και οικονομικός 

ιχνηλάτης. Είναι απλό. 

Η παρακολούθηση των καθημερινών σας αγορών, 

των λογαριασμών και οτιδήποτε άλλο, όπου 

ξοδεύετε χρήματα, δεν ήταν ποτέ γρηγορότερη και 

ευκολότερη με αυτόν τον διαχειριστή χρημάτων και 

παραγωγικότητας.



MINT: Σχεδιαστής προϋπολογισμού & ιχνηλάτης

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθείτε 

τα έξοδα χρημάτων σας, όλα δωρεάν.

Θα μπορείτε επίσης να βλέπετε τους μηνιαίους 

λογαριασμούς σας, να δημιουργείτε 

προϋπολογισμούς, να αυξάνετε τις αποταμιεύσεις 

και να αναπτύσσετε ισχυρότερες οικονομικές 

συνήθειες.



HELLENIC BANK

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση στην τράπεζα 24 ώρες το 24ωρο, 

365 ημέρες το χρόνο.



BANK OF CYPRUS
Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση στην τράπεζα 24 ώρες το 24ωρο, 

365 ημέρες το χρόνο.



4.2 Καθημερινές 
ανάγκες και 
προσβασιμότητα



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ GOOGLE

Διαχειριστείτε την ατζέντα σας από το κινητό, το τάμπλετ 

ή τον Η/Υ σας. Το Google Calendar είναι πολύ απλό.

Μπορείτε να δημιουργήσετε συσκέψεις,  να  τις 

αναπαραγάγετε, να προσκαλέσετε συμμετέχοντες, να 

διαχειριστείτε πολλαπλά ημερολόγια, να ενεργοποιήσετε 

ειδοποιήσεις, ακόμη και να  δημιουργήσετε δωμάτια 

«Meet» για συναντήσεις.



Ημερολόγιο Google: Τι προσφέρει;

Διαφορετικούς τρόπους προβολής του ημερολογίου σας: Γρήγορη 
εναλλαγή μεταξύ προβολών μήνα, εβδομάδας και ημέρας.

Εκδηλώσεις Gmail: Πληροφορίες σχετικά με πτήσεις, ξενοδοχεία, συναυλίες, 
κρατήσεις εστιατορίων και πολλά άλλα προστίθενται αυτόματα στο 
ημερολόγιό σας.

Εργασίες: δημιουργήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε τις εργασίες σας μαζί με τα 
συμβάντα σας στο Ημερολόγιο.

Όλα τα ημερολόγιά σας σε ένα μέρος: Το Ημερολόγιο Google λειτουργεί με 
όλα τα ημερολόγια στο τηλέφωνό σας, ακόμη και με το Exchange.
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ΧΑΡΤΕΣ GOOGLE

Υπάρχουν χάρτες πέραν των 220 χωρών και εδαφών με 

εκατομμύρια  εταιρείες και μέρη σημειωμένα. Μπορείτε να 

λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και τις 

δημόσιες συγκοινωνίες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε με GPS σε 

πραγματικό χρόνο και εξερευνήστε τις γειτονιές σαν να 

ήσασταν ντόπιος, χάρη στις προτάσεις για το πού να φάτε, να 

πιείτε και να βγείτε οπουδήποτε στον κόσμο. 



ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙ 
(MAGNIFYING GLASS & FLASHLIGHT) 

Η εφαρμογή «MAGNIFYING GLASS & FLASHLIGHT» είναι ένας 

μεγεθυντικός φακός και φανάρι (με φως LED) που μπορεί να σας 

βοηθήσει ανά πάσα στιγμή όταν χρειάζεται να διαβάσετε κείμενα με 

μικρή γραμματοσειρά. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσετε τον 

μεγεθυντικό φακό που εστιάζει αυτόματα στο κείμενο, προσφέροντας 

τη δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.



Οι πιο κοινές χρήσεις του μεγεθυντικού φακού:

• Ανάγνωση μενού σε εστιατόρια

• Αναγνώστης φύλλου οδηγιών χρήσης φαρμάκων

• Σειριακοί αριθμοί πίσω από μια συσκευή (τηλεόραση, DVD, ψυγείο κ.λπ.)

Λειτουργίες:

• Λειτουργία υψηλής αντίθεσης

• Μεγεθυντικός φακός με ζουμ από 1.0X σε 5.0X

• Αποθήκευση των εικόνων που λαμβάνονται στη Συλλογή



BIG LAUNCHER

Μια εφαρμογή που επιτρέπει μια γρήγορη 

και απλή αρχική οθόνη που απευθύνεται 

προς τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 

προβλήματα όρασης.



SOUND AMPLIFIER

Βελτιώνει τη σαφήνεια του ήχου της 

συσκευής σας και μειώνει το θόρυβο στο 

παρασκήνιο όσο θέλετε, γρήγορα με δύο 

απλούς ολισθητές.



WHEELMAP

Μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να βρείτε 

και να αξιολογήσετε μέρη προσβάσιμα 

από αναπηρικά αμαξίδια, σε όλο τον κόσμο 

και δωρεάν.



MOOVIT

Η εφαρμογή «Moovit» είναι η νούμερο ένα 

εφαρμογή αστικής κινητικότητας στον 

κόσμο. Όλες οι τοπικές επιλογές 

κινητικότητας σε μία εφαρμογή: λεωφορεία, 

τρένα, μετρό, ποδήλατα και πολλά άλλα.



4.3 Δημόσια 
διοίκηση



CovPass Cyprus

Η εφαρμογή «CovPass Cyprus » είναι η 

επίσημη εφαρμογή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID. 



CovPass Cyprus
Μπορείτε να σκανάρετε 

τον κωδικό QR του 

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID 

και να τον αποθηκεύσετε 

στην εφαρμογή για κάθε 

φορά που θα χρειαστεί να 

το παρουσιάσετε.



ΠΥΛΗ ΓΕΣΥ

Η Πύλη ΓεΣΥ (Γενικού Συστήματος Υγείας) 

συστάθηκε για την καλύτερη διαχείριση των 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους 

δικαιούχους. Δικαίωμα εγγραφής στην 

πλατφόρμα έχουν όσοι καταβάλλουν 

εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και δικαιούνται δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Εγγραφείτε μέσω του 
www.gesy.org.cy/launchpad.html



ΠΥΛΗ ΓΕΣΥ

Μέσω της Πύλης ΓεΣΥ (Γενικού 

Συστήματος Υγείας) μπορείτε να 

δημιουργήσετε λογαριασμό, ώστε 

να κλείνετε ιατρικά ραντεβού 

επιγραμμικά, να λαμβάνετε 

ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων σας κτλ. 

Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε 

στην Πύλη Εμβολιασμού για τα 

εμβόλια κατά του COVID-19.



ΑΡΙΑΔΝΗ 

Η κυβερνητική διαδικτυακή 

δίοδος ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) 

επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-

Υπηρεσίες) που είναι διαθέσιμες 

από την Κυπριακή Δημοκρατία 

μέσω διαδικτύου. 



ΑΡΙΑΔΝΗ: Οφέλη 

Εγγραφείτε μέσω του 
https://eforms.eservices.cyprus.gov.cy/



ΑΡΙΑΔΝΗ 

Ιδιώτες και οργανισμοί 

πρέπει να εγγραφούν για 

να είναι δυνατή η 

σύνδεση στην Αριάδνη.



ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ!!

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θα μας επιτρέψει 

να βελτιώσουμε τους πόρους με βάση την εμπειρία 

σας. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε!

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(15 ΛΕΠΤΑ)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΠΟΛΥ
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.cyberseniors.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος 
εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


