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Τα πάντα που χρειάζεται να 
γνωρίζετε για τα δεδομένα και 
το δημόσιο Wi-Fi
Ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο σπίτι ή στο κινητό σας όταν 
βρίσκεστε έξω, ο,τιδήποτε κάνετε χρησιμοποιεί δεδομένα. Αν επιλέξετε το σωστό 
πλάνο κι αν γνωρίζετε πώς και πότε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του σπιτιού 
ή του κινητού σας ή αντί αυτών τα δημόσια Wi-Fi, μπορεί να σας βοηθήσει να 
παραμείνετε πιο ασφαλείς στο διαδίκτυο και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Ποιο πλάνο δεδομένων να αγοράσω; 
Εξετάστε τι κάνετε στο διαδίκτυο πριν επιλέξετε ένα πλάνο  δεδομένων:

• Εάν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για email και περιήγηση στο διαδίκτυο, ένα μικρό πλάνο δεδομένων για το 
σπίτι ή το κινητό είναι η σωστή επιλογή.

• Εάν χρησιμοποιείτε πάρα πολύ το διαδικτύο και παίζετε βιντεοπαιχνίδια και κατεβάζετε ταινίες και μουσική, 
ίσως χρειαστείτε ένα μεγαλύτερο πλάνο δεδομένων για το σπίτι ή το κινητό σας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 
• Καλέστε την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ή πηγαίνετε στο υποκατάστημά της για συμβουλές 

σχετικά μ' ένα πλάνο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

• Ρίξτε μια ματιά στις ιστοσελίδες σύγκρισης όπως finder.com.au, canstarblue.com.au ή iselect.com.au για 
να βρείτε ένα κατάλληλο πλάνο για το σπίτι ή το κινητό σας. Σημείωση: ορισμένες ιστοσελίδες σύγκρισης
ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλες τις εταιρείες που υπάρχουν στην αγορά.

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο 
1. Διαδίκτυο σπιτιού
Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω ADSL, Καλώδιο ή nbn™
χρησιμοποιώντας ρούτερ, μόντεμ ή πύλη.

Το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού έχει περιορισμένη 
εμβέλεια και γενικά δεν εκτείνεται πέρα από το σπίτι 
και την αυλή σας.

2. Διαδίκτυο από το κινητό
Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της 
εταιρείας σας κινητής τηλεφωνίας, αυτό που 
χρησιμοποιείτε στο smartphone σας. Τα δεδομένα
κινητής τηλεφωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθού
οπουδήποτε στο σπίτι σας ή όταν είστε έξω.

 
ν 

3. Δημόσιο Wi-Fi
 Συνδεθείτε στο διαδίκτυο όταν είστε έξω, όπως σε 

καφετέρια, βιβλιοθήκη ή αεροδρόμιο, μέσω του 
smartphone, του φορητού υπολογιστή ή του tablet 
σας. Είναι μια βολική (και φθηνή!) εναλλακτική λύση 
για να κάνετε χρήση των δεδομένων που συνοδεύουν 
το πλάνο κινητής τηλεφωνίας σας, αλλά είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi 
δεν είναι τόσο ασφαλή όσο το ιδιωτικό δίκτυο Wi-Fi 
του σπιτιού ή τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου.

Το  πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από το  
eSafety (ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία) 
ως μέρος της πρωτοβουλίας Be Connected.

http://www.finder.com.au
http://www.canstsrbule.com.au
http://www.iselect.com.au
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Αν γνωρίζετε πότε να 
χρησιμοποιείτε τα δεδομένα 
του σπιτιού ή του κινητού 
σας θα σας βοηθήσει να 
εξοικονομήσετε χρήματα 
Όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με 
ιδιωτικό ή δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, δεν χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα που δικαιούστε με το πλάνο του τηλεφώνου 
σας. Οπότε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε απ' αυτό;

• Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με το Wi-Fi του 
σπιτιού για να χρησιμοποιήσετε τον μεγαλύτερο 
αριθμό δεδομένων που δικαιούστε στο σπίτι σας για 
να κάνετε πράγματα στο κινητό σας από το σπίτι.

• Όταν ρυθμίσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το Wi-Fi 
του σπιτιού, θα πρέπει να συνδέεται αυτόματα όταν 
είστε στο σπίτι. Αναζητήστε το σύμβολο Wi-Fi στο 
τηλέφωνό σας (    ) για να γνωρίζετε ότι το τηλέφωνό 
σας χρησιμοποιεί το Wi-Fi για δεδομένα. 

• Χρησιμοποιήστε το δημόσιο Wi-Fi όταν είστε έξω 
και θέλετε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για 
γενική περιήγηση. Φυλάξτε τα δεδομένα που έχετε 
στο κινητό σας για όταν είστε έξω και χρειάζεται να 
έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με ασφάλεια.

Προστατέψτε το δίκτυο του 
σπιτιού σας 
• Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 

διαχειριστή στο ρούτερ σας και επιλέξτε έναν 
ισχυρό κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi του 
σπιτιού σας.

• Επιλέξτε το WPA2 ως κρυπτογράφηση του ρούτερ 
σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία 
που στέλνετε μέσω του διαδικτύου.

• Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη διαχείριση 
για να προστατευθείτε κατά των χάκερ για να μην 
έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο ρούτερ σας 
μέσω του διαδικτύου.

• Ελέγξτε ότι το ρούτερ σας χρησιμοποιεί το πιο 
πρόσφατο λογισμικό (ή υλικολογισμικό) που 
διατίθεται στην αγορά.

Πώς μπορώ να αλλάξω 
το κινητό μου τηλέφωνο 
από δεδομένα κινητής 
τηλεφωνίας σε Wi-Fi;
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi του 
κινητού σας τηλεφώνου:

• Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου σας.

• Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας και 
εισάγετε τον  κωδικό πρόσβασης.

• Τώρα κάθε φορά που θα έρχεστε σπίτι, το τηλέφωνο 
θα συνδέεται αυτόματα στο Wi-Fi.

Χρήσιμες συμβουλές για να χρησιμοποιείτε 
λιγότερα δεδομένα στο τηλέφωνό σας 

Η εξοικονόμηση δεδομένων μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμη εάν έχετε προπληρωμένο αριθμό δεδομένων 
ή μικρό πλάνο δεδομένων.

• Χρησιμοποιήστε ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi με 
ασφαλή κωδικό πρόσβασης όποτε μπορείτε - στο 
σπίτι, στη δουλειά ή στο μέρος ενός φίλου.

• Απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας 
από το μενού Ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας - πάλι θα 
μπορείτε να λαβαίνετε και να κάνετε κλήσεις και να 
στέλνετε γραπτά μηνύματα.

• Απενεργοποιήστε την αυτόματη αναπαραγωγή 
βίντεο στο Facebook, ώστε τα βίντεο να μην 
αρχίζουν να παίζουν αυτόματα.

• Οι εφαρμογές μηνυμάτων όπως το WhatsApp 
και το Viber χρησιμοποιούν δεδομένα για την 
αποστολή γραπτών μηνυμάτων, οπότε αντί γι' αυτά 
χρησιμοποιήστε το Wi-Fi.

• Να κλείνετε πλήρως τις εφαρμογές. Μερικές 
εφαρμογές μπορεί να εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν δεδομένα στο παρασκήνιο εάν απλά 
αποκρύπτονται αντί να τα έχετε κλείσει με το χέρι.

Χρήσιμη συμβουλή
Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να κλείσετε την αυτόματη 
αναπαραγωγή βίντεο ή οποιασδήποτε άλλης 
δραστηριότητας που αναφέρεται εδώ, ρωτήστε 
κάποιον φίλο ή πληκτρολογήστε στο Google τι 
θέλετε να κάνετε. Π.χ. “απενεργοποίηση αυτόματης 
αναπαραγωγής βίντεο στο iPhone”.

Το  πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από το  
eSafety (ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία) 
ως μέρος της πρωτοβουλίας Be Connected.
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Να παρακολουθείτε τη χρήση 
των δεδομένων σας για να 
μην ξοδεύετε περισσότερα 
Εάν γνωρίζετε πόσα δεδομένα χρησιμοποιείτε 
κάθε μήνα, μπορείτε να προσαρμόσετε το 
πλάνο δεδομένων στο διαδίκτυο και μπορεί να 
εξοικονομήσετε χρήματα. Μπορείτε να δείτε 
πόσα δεδομένα έχετε χρησιμοποιήσει κάθε μήνα 
χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο από την 
εταιρεία σας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

• Τα πλάνα διαδικτύου στο σπίτι συνήθως 
προσφέρουν μια ειδική σελίδα Λογαριασμού όπου 
μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθείτε τη 
χρήση των δεδομένων σας.

• Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ειδική εφαρμογή 
στο κινητό σας τηλέφωνο για να παρακολουθείτε τα 
δεδομένα και να σας στέλνει προειδοποιήσεις όταν 
πλησιάζετε το όριο των δεδομένων σας.

• Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνήθως σας 
ειδοποιούν όταν έχετε φτάσει στο 50%, το 85% 
και το 100% των μηνιαίων σας δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας. Να έχετε υπόψη ότι οι πληροφορίες 
αυτές μπορεί να ισχύουν για έως και 48 ώρες πριν.

• Το smartphone διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο 
εργαλείο για τη μέτρηση της χρήσης των 
δεδομένων, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
μέσω του μενού Ρυθμίσεις.

Μειώστε τον λογαριασμό σας τηλεφώνου 
όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό 
• Απενεργοποιήστε την περιαγωγή δεδομένων από το 

κινητό σας πριν φύγετε, μέσω του μενού Ρυθμίσεις.
• Όπου μπορείτε χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Wi-Fi 

σε ξενοδοχεία ή καφετέριες αντί για τα δεδομένα 
του κινητού σας.

• Αγοράστε ένα προπληρωμένο πακέτο δεδομένων 
πριν φύγετε ή αγοράστε μια τοπική προπληρωμένη 
κάρτα SIM όταν φτάσετε στον προορισμό σας.

• Οι πελάτες της Telstra μπορούν να συνδεθούν με 
ένα δίκτυο Fon Wi-Fi μέσω του Telstra Air για να 
έχουν πρόσβαση σε δωρεάν δεδομένα όταν είναι 
στο  εξωτερικό.

Έχετε κάποια απορία για το nbn;
Για να μάθετε πότε θα διατίθεται το nbn στην 
περιοχή σας, επισκεφθείτε το: nbnco.com.au/
connect-home-or-business/check-your-address

Για οποιαδήποτε άλλη απορία, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του nbn: nbnco.com.au

Ίσως να έχετε ακούσει για το 3G, 4G ή 
ακόμη και 5G. Τι σημαίνουν;
Το γράμμα G σημαίνει Generation (Γενεά). Οπότε 
3G, 4G και 5G σημαίνουν δίκτυα 3ης, 4ης και 
5ης γενεάς που συνδέουν το κινητό σας με το 
διαδίκτυο. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός, τόσο πιο γρήγορο γίνεται το δίκτυο.

Το  πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από το  
eSafety (ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία) 
ως μέρος της πρωτοβουλίας Be Connected.

http://www.nbnco.com.au/connect-home-or-business/check-your-address
http://www.nbnco.com.au/connect-home-or-business/check-your-address
http://www.nbnco.com.au


Καλές συνήθειες που 
θα πρέπει να έχετε όταν 
χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi 
Η σύνδεση με δημόσιο Wi-Fi, όταν βρίσκεστε έξω, 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε 
χρήματα για δεδομένα του κινητού σας, ωστόσο 
υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι. Ακολουθούν μερικές 
χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλέστερη προστασία 
των προσωπικών σας στοιχείων.

• Ελέγξτε προσεκτικά το όνομα ενός hotspot Wi-
Fi πριν συνδεθείτε σε αυτό, για να βεβαιωθείτε 
ότι αντιστοιχεί ακριβώς με το όνομα του 
διαφημιζόμενου Wi-Fi.

• Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν 
συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 
δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί 
να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το όνομά σας και τη 
διεύθυνση email, τα οποία μπορεί να αποσταλούν σε 
εταιρείες που θέλουν να σας στέλνουν διαφημίσεις. 
Αυτό είναι συνηθισμένο και συχνά είναι μέρος της 
συμφωνίας όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο Wi-Fi.

• Δεν πρέπει ποτέ να εισάγετε στοιχεία πιστωτικής 
κάρτας ή να συμπληρώσετε φόρμες με προσωπικά 
στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο.

• Να επισκέπτεστε μόνο ιστοσελίδες που εμφανίζουν 
το 'https://' (δώστε προσοχή στο 's') και ένα λουκέτο  
(    ) στη γραμμή της διεύθυνσης.

• Εάν δεν είστε σίγουροι ή ανησυχείτε, 
απενεργοποιήστε το Wi-Fi στις ρυθμίσεις της 
συσκευής σας ή κλείστε τελείως τη συσκευή σας.

• Μην ξεχνάτε να αποσυνδέεστε από το hotspot όταν 
τελειώσετε τη χρήση του.

Είναι εντάξει να χρησιμοποιείτε το 
δημόσιο Wi-Fi για:
• να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο
• να διαβάζετε τις ειδήσεις
• Κάνετε ο,τιδήποτε δεν περιλαμβάνει εισαγωγή 

των προσωπικών σας στοιχείων στο διαδίκτυο.

Αφιερώστε χρόνο για να 
ανακαλύψετε το πρόγραμμα 
Be Connected
Be Connected είναι ένας ολοκληρωμένος ιστότοπος με 
δωρεάν ενημερωτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθάει 
ηλικιωμένους Αυστραλούς να συνδέονται με ασφάλεια στο 
διαδίκτυο και να περιηγηθούν με σιγουριά στον ψηφιακό 
κόσμο. Ο ιστότοπος είναι επίσης χρήσιμος για οικογένειες και 
κοινοτικούς συλλόγους που θέλουν να βοηθήσουν τα ηλικιωμένα 
μέλη να έχουν πρόσβαση σε όλα τα οφέλη του διαδικτύου.

beconnected.esafety.gov.au

Το  πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από το  
eSafety (ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία) 
ως μέρος της πρωτοβουλίας Be Connected.
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http://www.beconnected.esafety.gov.au
http://www.esafety.gov.au

	Τα πάντα που χρειάζεται να γνωρίζετε για τα δεδομένα και το δημόσιο Wi-Fi
	Ποιο πλάνο δεδομένων να αγοράσω;
	Χρειάζεστε βοήθεια;

	Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο
	1. Διαδίκτυο σπιτιού
	2. Διαδίκτυο από το κινητό
	3. Δημόσιο Wi-Fi

	Αν γνωρίζετε πότε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα του σπιτιού ή του κινητού σας θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα
	Προστατέψτε το δίκτυο του σπιτιού σας
	Πώς μπορώ να αλλάξω το κινητό μου τηλέφωνο από δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε Wi-Fi;
	Χρήσιμες συμβουλές για να χρησιμοποιείτε λιγότερα δεδομένα στο τηλέφωνό σας
	Χρήσιμη συμβουλή


	Να παρακολουθείτε τη χρήση των δεδομένων σας για να μην ξοδεύετε περισσότερα
	Μειώστε τον λογαριασμό σας τηλεφώνου όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό
	Έχετε κάποια απορία για το nbn;
	Ίσως να έχετε ακούσει για το 3G, 4G ή ακόμη και 5G. Τι σημαίνουν;

	Καλές συνήθειες που θα πρέπει να έχετε όταν χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi
	Είναι εντάξει να χρησιμοποιείτε το δημόσιο Wi-Fi για:

	Αφιερώστε χρόνο για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα Be Connected




