
ΕΦΑΡΜΟΓΗ SKYPE  



Εφαρμογή Skype
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 Κατανόηση της εφαρμογής Skype και της χρησιμότητάς του.

 Εφαρμογή στην καθημερινότητά μας.

 Να κάνουμε δωρεάν κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 Να δεχόμαστε δωρεάν κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 



 Τι είναι η εφαρμογή Skype;

 Κατέβασμα (download) και εγκατάσταση του Skype.

 Δημιουργία λογαριασμού για χρησιμοποίηση του Skype.

 Χρήση της εφαρμογής του Skype.

 Παράδειγμα χρήσης του Skype.

 Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις.

Εφαρμογή Skype 



• Τι είναι η εφαρμογή του Skype;

Είναι μία εφαρμογή επικοινωνίας από ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ηλεκτρονικό

υπολογιστή ή μεταξύ λοιπών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα smartphones ή tablets. Η

επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με ήχο και ζωντανή εικόνα του

συνομιλητή μας, χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο, κάποιο ηχείο και μία κάμερα web.

Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε

δίκτυο τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ακόμα και να αποστείλει αρχεία ή μηνύματα.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα συνδιάσκεψης, με περισσότερους από δύο χρήστες.

Εφαρμογή Skype



1ο Βήμα: Είσοδος και αναζήτηση στο 
Διαδίκτυο

Μπαίνουμε στο 
διαδίκτυο, 
πληκτρολογώντας στην 
αρχική μας σελίδα ή 
στην μπάρα αναζήτησης 
της Google  “ skype 
κατέβασμα (download) “ 
και επιλέγουμε μία από 
τις δύο ενδείξεις για να 
κατεβάσουμε την 
εφαρμογή στον 
υπολογιστή μας.



2ο Βήμα: Κατέβασμα (download) του Skype

Αφού επιλέξουμε από το Google
την μία από τις δύο
προηγούμενες ενδείξεις θα
εμφανιστεί στην οθόνη η σελίδα
που φαίνεται στη διπλανή εικόνα
και θα πατήσουμε την μπλε
ένδειξη “ Λήψη του Skype από το
Store “ και στις επιλογές που θα
μας εμφανίσει, θα επιλέξουμε “
Λήψη του κλασικού Skype “.



3ο Βήμα: Εγκατάσταση του Skype

Το αρχείο μας αρχίζει να κατεβαίνει στο κάτω μέρος της
οθόνης μας. Στην συνέχεια πατάμε επάνω του κι
εμφανίζεται η επόμενη εικόνα όπου πατάμε την ένδειξη “
Ναι “.

Επιλέγουμε την γλώσσα που θέλουμε να είναι η εφαρμογή μας 
(Ελληνικά) και πατάμε δεξιά κάτω “Συμφωνώ-επόμενο”.



4ο Βήμα: Εγκατάσταση του Skype

Στην επόμενη εικόνα υπάρχουν δύο
προεπιλεγμένα πεδία (τετραγωνίδια) τα οποία
μπορούμε να αποεπιλέξουμε (ξεκλικάρουμε)
κάνοντας κλικ πάνω σε αυτές τις δύο επιλογές.
Πατάμε “Συνέχιση” και ξεκινάει η εγκατάσταση.

Το Skype πλέον είναι εγκατεστημένο στον 
υπολογιστή μας και έτοιμο για χρήση.



5ο Βήμα: Δημιουργία λογαριασμού
Για να χρησιμοποιήσουμε το Skype
πρέπει να δημιουργήσουμε έναν
λογαριασμό. Πατάμε την “Δημιουργία
λογαριασμού”

Συμπληρώνουμε έναν αριθμό τηλεφώνου (κινητό) κι
έναν κωδικό πρόσβασης που θα πρέπει να θυμόμαστε.
Ο κωδικός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
και να περιέχει 2 από τα εξής: Κεφαλαία γράμματα, πεζά
γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιούμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) εάν διαθέτουμε και πατάμε το
“Επόμενο”.



6ο Βήμα: Δημιουργία λογαριασμού 

Συνεχίζουμε με κάποια στοιχεία μας,
όπως ονοματεπώνυμο για να μπορούν να
μας βρίσκουν οι φίλοι μας και πατάμε
“Επόμενο”.

Για τυπικούς λόγους συμπληρώνουμε 
χώρα/περιοχή και ημερομηνία γέννησης και 
πατάμε “Επόμενο”.



7ο Βήμα: Δημιουργία λογαριασμού 

Έπειτα μας αποστέλλεται ένας κωδικός
στον αριθμό κινητού που δώσαμε στην
αρχή με μήνυμα, τον συμπληρώνουμε
και πατάμε το “Επόμενο”.

Στην συνέχεια πρέπει να κάνουμε τις τελικές ρυθμίσεις ήχου 
με το μικρόφωνο, βίντεο με την κάμερα, καθώς και να 
ορίσουμε μία εικόνα του προφίλ μας και πατάμε “Συνέχεια“.



8ο Βήμα: Δημιουργία λογαριασμού 

Ρυθμίζουμε τις τελικές ρυθμίσεις του Skype, όπως τα ηχεία, το μικρόφωνο 
και την κάμερα και πατάμε την “ Συνέχεια”. Στην συνέχεια βγάζουμε μία 
φωτογραφία για να ορίσουμε την εικόνα του προφίλ μας ή κάνουμε μία 
αναζήτηση στις ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες που έχουμε αποθηκεύσει 
στον υπολογιστή μας (βλ. ενότητα «Ανέβασμα (upload) φωτογραφιών»). 
Το προφίλ μας και το Skype είναι έτοιμο για χρήση.



9ο Βήμα: Χρήση της εφαρμογής Skype

Στην αριστερή εικόνα, φαίνεται η αρχική μας σελίδα στην 
εφαρμογή Skype. Στο αριστερό πεδίο, βρίσκονται οι επαφές μας, οι 
πιο πρόσφατες συνομιλίες μας και λοιπές επιλογές της εφαρμογής. 

Πατώντας πάνω στο κατάλληλο πεδίο η εφαρμογή μας
προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:
•Επάνω αριστερά στην εικόνα μπορούμε να
αναρτήσουμε εικόνα προφίλ, να αλλάξουμε τα στοιχεία
του λογαριασμού που δημιουργήσαμε κ.α.
•Στο πεδίο “Αναζήτηση” μπορούμε να βρούμε νέες
επαφές αν γνωρίζουμε το όνομά τους.
•Βοήθεια που προσφέρει το Skype
•Οι πιο πρόσφατες συνομιλίες που πραγματοποιήσαμε



10ο Βήμα : Χρήση της εφαρμογής Skype 

Στο πεδίο Αναζήτηση πληκτρολογούμε το όνομα του
χρήστη που θέλουμε να συνομιλήσουμε π.χ.
Παύλος Κούλης. Εφόσον αυτός ο χρήστης έχει την
εφαρμογή, το όνομά του και η φωτογραφία του
εμφανίζεται κάτω από το πεδίο αναζήτηση. Στη
συνέχεια εμφανίζεται η εικόνα στα αριστερά, στην
οποία:
•πατώντας δεξιά επάνω στο εικονίδιο του
τηλεφώνου κάνουμε απλή κλήση ήχου,
•πατώντας στο εικονίδιο της κάμερας κάνουμε
βιντεοκλήση.
Στο κάτω μέρος μπορούμε να αποστείλουμε γραπτό
μήνυμα.

Σημείωση : Εάν θέλουμε να κλείσουμε την
εφαρμογή του Skype πατάμε το το Χ επάνω
αριστερά όπως κάνουμε με όλες τις εφαρμογές. Σε
ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί να πάμε στο
πράσινο εικονίδιο που έχει εμφανιστεί δεξιά κάτω
στην οθόνη μας και να πατήσουμε δεξί κλικ και
έξοδος.



11ο Βήμα : Παράδειγμα βιντεοκλήσης –
κλήσης - γραπτού μηνύματος

Στην πρώτη εικόνα απεικονίζεται όταν μας καλεί κάποιος και για να απαντήσουμε πατάμε το πράσινο κουμπάκι
όπως στα τηλέφωνα. Όταν απαντήσουμε εμφανίζεται η εικόνα του συνομιλητή μας αλλά και η δικιά μας (αν έχουμε
κάμερα) δεξιά κάτω. Στην τρίτη εικόνα απεικονίζεται η κατάσταση αναμονής όταν εμείς κάνουμε κλήση. Μόλις ο
συνομιλητής μας απαντήσει, εμφανίζονται πάλι οι εικόνες μας.



Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις
• Είναι υποχρεωτικό να έχω ηλεκτρονικό υπολογιστή για να χρησιμοποιήσω το Skype;

Όχι, πλέον διατίθεται και σε κινητά (smartphones) όπου μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν και να έχεις την ίδια 
χρήση και στο κινητό με μόνη προϋπόθεση και ο άλλος συνομιλητής να έχει κινητό (smartphone).

• Τί πρέπει να περιέχει ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης;
Θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, οι οποίοι να είναι κατά προτίμηση συνδυασμός αριθμών
και γραμμάτων. Καλό είναι να μην περιλαμβάνει στοιχεία όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμός πινακίδας
αυτοκινήτου ή κάποιο αριθμό μητρώου μας. Τέλος, θα πρέπει να είναι εύκολο να τον θυμόμαστε. Σε περίπτωση
που υπάρχει κίνδυνος να τον ξεχάσουμε, καλό είναι να τον σημειώσουμε κάπου και να τον αποθηκεύσουμε σε
κάποιο ασφαλές μέρος.

• Μπορώ να έχω ανοικτό τον υπολογιστή μου χωρίς να δέχομαι κλήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα;
Ναι. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1ος τρόπος: Μέσα από την εφαρμογή Skype, πατάω στην εικόνα προφίλ επάνω αριστερά και στη συνέχεια στο
πεδίο «κατάσταση» επιλέγω «Μην ενοχλείτε». Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει σε μήνυμα από το Skype, αυτών
που μας κάλεσαν. Με τον ίδιο τρόπο στο πεδίο «κατάσταση» επιλέγω «Ενεργός» οπότε δέχομαι και πάλι κλήσεις
κανονικά.
2ος τρόπος: Πάλι πατώντας πάνω στην εικόνα προφίλ και έπειτα την επιλογή έξοδος, αποσυνδεόμαστε εντελώς από
το Skype. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ανοίξουμε ξανά την εφαρμογή, θα πρέπει να εισάγουμε το όνομα χρήστη και
τον κωδικό που δηλώσαμε κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.




