
Συνδυασμοί πλήκτρων εκκίνησης για Mac 

Μάθετε σχετικά με τους τρόπους εκκίνησης του Mac, τις λειτουργίες και τα εργαλεία 
που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κρατώντας πατημένο ένα ή περισσότερα 
πλήκτρα κατά την εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε  αυτές τις συντομεύσεις είτε κατά την 
εκκίνηση του Mac είτε κατά την επανεκκίνηση. 

Για να κάνετε επανεκκίνηση το Mac σας επιλέξτε από πάνω αριστερά το μενού 
Apple > «Επανεκκίνηση». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις αν για παράδειγμα ο δείκτης 
παγώσει στην οθόνη ή το Mac δεν ανταποκρίνεται, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
Power ωσότου ο υπολογιστής σας σταματήσει να λειτουργεί. 

Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους συνδυασμούς πλήκτρων, 
πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα αμέσως μετά το πλήκτρο Power το οποίο 
ενεργοποιεί το Mac σας ή αμέσως μετά από επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.  
Συνεχίστε να κρατάτε τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί η ενέργεια που επιλέξατε να 
κάνετε. Αυτοί οι συνδυασμοί λειτουργούν σε υπολογιστές Mac με Intel επεξεργαστή. 
Δηλαδή Mac που βγήκαν από την παραγωγή το 2006 και έπειτα. 
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Κρατήστε κατά την εκκίνηση: 

Shift(⇧) 

Εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία (ξεκινούν μόνο απαραίτητα στοιχεία του macOS, ενώ 
ορισμένες δυνατότητες και εφαρμογές ίσως να μην λειτουργούν σωστά). 

Option(⌥) 

Ξεκινήστε το Startup Manager, το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλους δίσκους 
εκκίνησης, εάν υπάρχουν.  

D 

Ξεκινήστε το Διαγνωστικό της Apple ή το Apple Hardware Test. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήστε το Option(⌥)-D για να ξεκινήσετε από αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα 
μέσω Internet. 

N 

Εκκίνηση από συμβατό διακομιστή NetBoot αν είναι διαθέσιμος. Για να χρησιμοποιήσετε 
το προεπιλεγμένο είδωλο δίσκου, κρατήστε πατημένο το Option(⌥)-N. 

T 

Εκκίνηση σε λειτουργία δίσκου. 

C 

Εκκίνηση από CD ή DVD. 

Command(⌘)-R 

Ξεκινήστε από το ενσωματωμένο σύστημα αποκατάστασης macOS. Ή χρησιμοποιήστε 
το Option(⌥)-Command(⌘)-R ή το Shift(⇧)-Option(⌥)-Command(⌘)-R για να ξεκινήσετε 
από την αποκατάσταση macOS μέσω Internet.  

Option(⌥)-Command(⌘)-P-R 

Επαναφορά NVRAM (ή PRAM). 

Command(⌘)-S 

Εκκίνηση σε λειτουργία ενός χρήστη. 

Command(⌘)-V 

Ξεκινήστε τη λειτουργία λεπτομερούς κατάστασης (λειτουργία λεπτομερούς 
καταγραφής). 

Eject (⏏), F12, κουμπιού ποντικιού ή κλικ στο trackpad 

Εξάγετε αφαιρούμενα μέσα όπως οπτικό δίσκο, USB…
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