
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛHΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ SMARTPHONE ΜE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID



Όλα τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό
android έχουν προ-εγκαταστημένη την
εφαρμογή «Χάρτες» της Google. Με την χρήση
της εφαρμογής αυτής μπορούμε, χωρίς
σύνδεση στο διαδίκτυο, να αποστείλουμε με
SMS τις συντεταγμένες του σημείου που
βρισκόμαστε.



ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΦΑΚΕΛΟ Google

* Στις παλαιότερες 
εκδόσεις android δεν 

υπάρχει αυτός ο φάκελος,
οπότε προχωράμε στο 

επόμενο βήμα



Ανοίγουμε την Εφαρμογή 
«ΧΑΡΤΕΣ»



Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το GPS στο 
κινητό τηλέφωνο, τότε η εφαρμογή θα 

εμφανίσει το διπλανό πίνακα και θα 
ζητήσει την ενεργοποίησή του, αλλιώς 

προχωράμε στο επόμενο βήμα



Πατάμε πάνω στο σύμβολο 
του GPS για να μετατοπιστεί 

ο χάρτης στο σημείο που 
είμαστε.

Εάν το GPS της συσκευής 
ήταν κλειστό,  τότε η βούλα 
που δείχνει το σημείο που 

βρισκόμαστε θα  έχει χρώμα 
γκρι θα πρέπει να γίνει μπλε



Πατάμε παρατεταμένα, για 
τουλάχιστον δυο 

δευτερόλεπτα πάνω στην 
μπλε βούλα 



Εάν τυχόν πατήσουμε 
στιγμιαία και όχι 

παρατεταμένα θα εμφανιστεί  
η διπλανή εικόνα, οπότε 

πρέπει να την ακυρώσουμε



Στο σημείο αυτό εμφανίζονται οι 
συντεταγμένες του σημείου της 

πινέζας που δημιουργήσαμε.

Πάνω στο σημείο που 
πατήσαμε εμφανίζεται μια 

κόκκινη πινέζα. Πατάμε πάνω 
στο σύμβολο της 

κοινοποίησης



Πατάμε πάνω στο σύμβολο με τα 
μηνύματα για να στείλουμε τις 

συντεταγμένες



Πληκτρολογούμε το 
αριθμό του κινητού 

που θέλουμε 

Μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού 
πατάμε πάνω στο σύμβολο για την 

αποδοχή.



Η εφαρμογή δημιουργεί το 
διπλανό γεω-αναφερόμενο 

μήνυμα και μετά πατάμε στο 
σύμβολο για την αποστολή. 



Το γεω-αναφερόμενο SMS θα φτάσει 
σε περίπου δυο δευτερόλεπτα στον 

παραλήπτη.  Πατάμε πάνω στο σημείο 
του διπλανού σχήματος. 



Θα εμφανιστεί  ο διπλανός 
πίνακας. Πατάμε στην λέξη 

«Αναζήτηση»



Με τα δυο δάκτυλα 
«ανοίγουμε» την οθόνη

Εδώ εμφανίζονται οι συντεταγμένες του 
που βρίσκεται αυτό που μας έστειλε το

SMS



Εάν θέλουμε μπορούμε να κοινοποιήσουμε το 
σημείο σε κάποιον άλλον  πατώντας πάνω στο  

σύμβολο της κοινοποίησης

Η κόκκινη πινέζα είναι το 
σημείο που βρίσκεται 

αυτός που μας έστειλε το 
SMS

Στην μπλε βούλα είναι το σημείο 
που βρισκόμαστε εμείς


