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Οδηγίες εγκατάστασης / λειτουργίας  

της εφαρμογής 
 

Το γυμνάσιο Σικίνου έφτιαξε τη δική του εφαρμογή χαρτογράφησης μονοπατιών του 

νησιού για λογισμικό Android, μέσω της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών App Inventor 

του MIT. Μέσω του QR code, ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή στην 

κινητή συσκευή του και να ξεναγηθεί μαζί της στις όμορφες και μοναδικές εικόνες που 

προσφέρει η άγρια φύση του νησιού. 

 

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος επιστήμης των πολιτών “ Επιστήμη 

των Πολιτών στις Κυκλάδες: Τοπικά μονοπάτια”, από τους μαθητές σε συνεργασία με την 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και τη χρηματοδότηση από 

το Cyclades Preservation Fund.  

 

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε συσκευές Android, ακολουθείστε τα παρακάτω 

βήματα: 

1) Επιλέξτε το αρχείο apk από το φάκελο που μεταβαίνετε μέσω του QR code. 

2) Για λόγους ασφαλείας, η φορητή σας συσκευή έχει ρυθμιστεί να μην εγκαθιστά 

εφαρμογές από άγνωστες πηγές. Για να εγκαταστήσετε τη συγκεκριμένη εφαρμογή   

μεταβείτε στις ρυθμίσεις. 

3) Στην ασφάλεια, επιτρέψτε την εγκατάσταση εφαρμογών από άλλες πηγές εκτός του 

Play Store. Επιλέξτε να επιτραπεί μόνο αυτή η εγκατάσταση. 

4) Επιλέψτε εγκατάσταση.  

5) Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή, ανοίξτε την για να λειτουργήσει και να 

περιηγηθείτε στο περιβάλλον της.  

 

Προσοχη! Η εγκατάσταση μη ελεγμένων εφαρμογών από άγνωστες πηγές, μπορεί να βλάψει 

τη συσκευή σας και να παραβιάσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την ασφάλειά σας, 

αποφύγετε την εγκατάσταση τέτοιων εφαρμογών.  

 

Για να ακούγονται οι πληροφορίες που περιέχονται στα σημεία ενδιαφέροντος των 

μονοπατιών σωστά, θα πρέπει η γλώσσα (ομιλίας) της συσκευής να ρυθμιστεί στα ελληνικά: 

1) Μεταβείτε στις ρυθμίσεις γλώσσας της συσκευής σας.  

2) Στη Γλώσσα, χρειάζεται να υπάρχει και η ελληνική. Αν δεν υπάρχει προσθέστε την. 

3) Στην Ομιλία, επιλέξτε Υπηρεσίες ομιλίας από την Google ώστε να χρησιμοποιηθεί η 

γλώσσα του συστήματός σας αν αυτή είναι η ελληνική. Αν χρειαστεί ρυθμίστε τη 

Γλώσσα των Υπηρεσιών της Google στα ελληνικά. 
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