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Επικοινωνήστε με το Google Duo 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Google Duo για να συμμετέχετε σε βιντεοκλήσεις με την 
οικογένεια, τους φίλους, καθώς και οποιονδήποτε άλλον. Οι κλήσεις σας είναι 
κρυπτογραφημένες. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται σε εσάς και στο άτομο που καλείτε. 
Το Google Duo είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Για εγκατάσταση και χρήση του Google Duo 
απαιτούνται: 

• Ένας αριθμός τηλεφώνου 

• Πρόσβαση σε τηλέφωνο που μπορεί να λαμβάνει μηνύματα SMS 
Για να χρησιμοποιήσετε το Duo σε πολλές και διάφορες συσκευές και πλατφόρμες, 
χρειάζεστε έναν Λογαριασμό Google. 
Σήμερα το Google Duo είναι η εφαρμογή με την υψηλότερη ποιότητα βιντεοκλήσεων. 
Είναι απλό, αξιόπιστο και λειτουργεί σε τηλέφωνα και tablet με Android και iOS, έξυπνες 
συσκευές και στον ιστό. 
 
Διαθέσιμες λειτουργίες και δυνατότητες: 

• Κλήσεις μεταξύ συσκευών Android και iOS 
Είτε χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή το tablet σας είτε είστε στον ιστό, μπορείτε να 
επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας το Duo. Μπορείτε επίσης να κοινοποιείτε και να 
συμμετέχετε σε ομαδικές κλήσεις με έναν μόνο σύνδεσμο. 

• Ομαδικές κλήσεις με έως και 32 άτομα 
Συγκεντρώστε τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν, ακόμα και αν είστε μακριά, με τη 
λειτουργία ομαδικών κλήσεων. Το Duo υποστηρίζει πλέον τη συμμετοχή 32 ατόμων στις 
ομαδικές βιντεοκλήσεις. 

• Μαζευτείτε όλοι μαζί με τη λειτουργία οικογένειας 
Επιστρατεύστε τη φαντασία σας στις βιντεοκλήσεις και εκπλήξτε τους αγαπημένους σας 
με doodle, αστείες μάσκες και εφέ που σας μεταμορφώνουν σε αστροναύτες, γάτες κ.ά.\ 

• Καταγράψτε τις ιδιαίτερες στιγμές 
Φωτογραφίστε τις βιντεοκλήσεις σας για να καταγράψετε ιδιαίτερες στιγμές και να τις 
μοιραστείτε αυτόματα με τους άλλους συμμετέχοντες στην κλήση. 

• Αποστολή μηνυμάτων βίντεο, φωνητικών μηνυμάτων, φωτογραφιών και άλλων 
Δεν έχετε πολύ χρόνο ή οι φίλοι σας δεν απαντούν; Αφήστε ένα εξατομικευμένο μήνυμα 
βίντεο με διασκεδαστικά εφέ ή μοιραστείτε φωνητικά μηνύματα, φωτογραφίες, 
σημειώσεις και emoji. 

• Λειτουργία χαμηλού φωτισμού 
Το Duo επιτρέπει την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού. 

• Φωνητικές κλήσεις 
Πραγματοποιήστε κλήσεις μόνο με φωνή με τους φίλους σας, όταν δεν μπορείτε να 
συνομιλήσετε μέσω βίντεο. 
Βήμα 1: Εγκαταστήστε το Duo 
Το Duo είναι διαθέσιμο σε smartphone και tablet Android. Κατά την εγγραφή, θα λάβετε 
έναν κωδικό επαλήθευσης στο τηλέφωνό σας.  
Βήμα 2: Επαληθεύστε τον αριθμό τηλεφώνου σας 
Μπορείτε να παραλείψετε την επαλήθευση του αριθμού τηλεφώνου. Εάν παραβλέψετε 
αυτό το βήμα, θα πρέπει να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 

1. Στη συσκευή Android, καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας και βεβαιωθείτε 
ότι είναι σωστός. 



2. Πατήστε Συμφωνώ. 
3. Το Duo θα στείλει έναν κωδικό σε ένα μοναδικό μήνυμα SMS στον αριθμό που 

καταχωρίσατε. (Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις SMS από την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε). 

4. Εισαγάγετε τον κωδικό που λάβατε στο μήνυμα κειμένου. 

• Εάν δεν λάβετε μήνυμα κειμένου, πατήστε «Επανάληψη αποστολής 
SMS». 

• Εάν έχετε σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και δεν λαμβάνετε το SMS, 
ζητήστε μια κλήση, πατώντας «Καλέστε με». 

Βήμα 3: Συνδέστε τον Λογαριασμό σας Google 
Για να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας Google, πατήστε «Συμφωνώ». 
Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το Duo σε άλλη συσκευή με τον Λογαριασμό σας Google, 
συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. 
Αφού συνδέσετε το Duo με τον Λογαριασμό σας Google: 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Duo σε διαφορετικές συσκευές. 
• Τα άτομα που έχουν στη διάθεσή τους τον αριθμό τηλεφώνου σας ή στοιχεία από 

τον Λογαριασμό σας Google, όπως τη διεύθυνσή σας στο Gmail, θα μπορούν να 
δουν ότι χρησιμοποιείτε το Duo και να σας καλούν μέσω της εφαρμογής. 

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τον Λογαριασμό σας Google από το Duo 
ανά πάσα στιγμή. 
Αφού επαληθεύσετε τον αριθμό σας στο Duo 

• Τα άτομα που έχουν τον αριθμό τηλεφώνου σας θα μπορούν να δουν ότι 
χρησιμοποιείτε το Duo και να σας καλούν μέσω της εφαρμογής. Αν συνδέσετε 
τον Λογαριασμό σας Google, θα μπορούν επίσης να επικοινωνούν μαζί σας και 
στις υπόλοιπες υπηρεσίες Google. 

• Το Duo μπορεί να στέλνει κατά διαστήματα τις επαφές και την τοποθεσίας σας 
στην Google. 

• Αν καλέσετε κάποιον που δεν είναι αποθηκευμένος στις επαφές σας, το Duo θα 
εμφανίσει τον αριθμό τηλεφώνου σας προκειμένου να μπορέσει να δει ποιος τον 
καλεί. 

Χρησιμοποιήστε το Duo για να καλέσετε τις επαφές σας 
• Βιντεοκλήσεις με οποιονδήποτε στις επαφές σας χρησιμοποιεί το Duo: Καλέστε 

φίλους και συγγενείς που χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές, όπως Android, 
iOS, υπολογιστές. 

• Ήχος και εικόνα βίντεο υψηλής ποιότητας: Η ποιότητα της κλήσης αλλάζει 
αυτόματα, ανάλογα με τη σύνδεσή σας.  

• Knock Knock: Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση ζωντανού βίντεο προτού 
απαντήσετε στην κλήση, όταν σας καλεί κάποια από τις επαφές σας. 

• Κρυπτογράφηση από χρήστη σε χρήστη (End-to-end): Οι κλήσεις σας, είναι 
ασφαλείς και προσβάσιμες αποκλειστικά από εσάς και τον συνομιλητή σας. 

  

https://support.google.com/duo/answer/7573517
https://support.google.com/duo/answer/7573517
https://support.google.com/duo/answer/7538935
https://support.google.com/duo/answer/7538935
https://support.google.com/duo/answer/6376115


Εργασία 
 
Δοκιμάστε να μιλήσετε στο Duo με κάποιον φίλο σας. Καταγράψτε τα θετικά 
και αρνητικά συναισθήματα που νιώσατε και αναφέρετε τις πιθανές αιτίες. 
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