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Ηλεκτρονική αναζήτηση ταξιδίων
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να ψάχνετε ταξίδια και τις επόμενες 
απίθανες διακοπές σας. 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το διαδίκτυο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για σχεδόν 
κάθε πτυχή του ταξιδιού σας, από την αναζήτηση, 
την κράτηση, μέχρι και για ηλεκτρονικά εισιτήρια και 
διαβατήρια. Μπορείτε:
•  Χρησιμοποιήστε ιστοτόπους, όπως το YouTube 

για να αναζητήσετε βίντεο με προορισμούς και 
δραστηριότητες

• Επισκεφθείτε την τεράστια συλλογή του Google Earth 
με ψηφιακά ταξίδια

• Χρησιμοποιείστε ταξιδιωτικούς ιστότοπους, όπως το 
Lonely Planet ή το TripAdvisor, που θα σας βοηθήσουν 
να βρείτε τον ιδανικό προορισμό, εκδρομή ή εκδήλωση

• Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό σε έναν ταξιδιωτικό ιστότοπο, για να δείτε 
παλιά σας ταξίδια, να δημοσιεύσετε μια φωτογραφία και να βαθμολογήσετε την 
εμπειρία σας σε σύνολο πέντε αστεριών.

Το διαδίκτυο σας βοηθά να 
αναζητάτε, να κάνετε κράτηση 
και να πληρώνετε για ταξίδια

Οι ιστότοποι που προσφέρουν δωρεάν λογαριασμούς συνήθως 
πωλούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστές και 
άλλους ιστοτόπους. Να προσέχετε πάντα τι στοιχεία δίνετε σε 
αυτούς τους ιστότοπους, καθώς και τι στοιχεία κοινοποιείτε. 

Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για κρατήσεις και πληρωμές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή σας συσκευή και το διαδίκτυο για να κάνετε 
κρατήσεις και πληρωμές σε:
• Αεροπορικά εισιτήρια
• Διαμονή
• Ορισμένα γεύματα

• Εκδρομές και τοπικές 
εκδηλώσεις

• Ταξιδιωτική ασφάλεια

• Ορισμένες ιατρικές 
ανάγκες

• Και πολλά περισσότερα!

beconnected.esafety.gov.au
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Ηλεκτρονική αναζήτηση ταξιδίων

Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, για να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα ταξίδια
Το διαδίκτυο αποτελεί χρήσιμη πηγή για:
• Τ αξιδιωτικές συμβουλές
• Κυβερνητικές ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις ή συστάσεις
• Πληροφορίες διαβατηρίων (όπως απαιτήσεις βίζας)
• Ιατρικές ενημερώσεις (όπως για lockdown λόγω COVID-19) 

Αποθηκεύστε ηλεκτρονικά τα σημαντικά ταξιδιωτικά σας έγγραφα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας 
ή την αποθήκευση στο νέφος για να αποθηκεύσετε και 
να έχετε πρόσβαση σε ψηφιακά αντίγραφα σημαντικών 
εγγράφων, όπως:
•  Το δρομολόγιό σας
• Στοιχεία επικοινωνίας με τον ταξιδιωτικό σας 

πράκτορα
• Ιατρικές πληροφορίες
• Πληροφορίες για την ταξιδιωτική σας ασφάλεια, 

όπως τον αριθμό συμβολαίου και στοιχεία 
επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη

• Κάρτες επιβίβασης για την επόμενη πτήση σας.

Κοινοποίηση ταξιδίου, καθώς ταξιδεύετε
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το νέφος για να 
κοινοποιείτε φωτογραφίες και σημειώσεις των ταξιδίων σας. Αν τραβήξετε μια φωτογραφία 
με την κινητή σας συσκευή ενώ είστε σε διακοπές, μπορείτε να την κοινοποιήσετε σχεδόν 
άμεσα σε φίλους και συγγενείς.

Κοινοποιείτε φωτογραφίες από τα ταξίδια σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης μόνο αφού έχετε επιστρέψει. Η 
κοινοποίηση φωτογραφιών, ενώ λείπετε, προειδοποιεί 
τους άλλους ότι το σπίτι σας είναι άδειο.

Αποθηκεύστε τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα στο νέφος ή στο 

τηλέφωνό σας, για να έχετε 
γρήγορη πρόσβαση σ' αυτά, ενώ 

ταξιδεύετε

beconnected.esafety.gov.au
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Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για τις μετακινήσεις
Η κινητή σας συσκευή και μια εφαρμογή, όπως το Google Maps, θα σας βοηθήσουν να 
περιηγηθείτε σε μια ξένη πόλη και θα σας προτείνει πράγματα να δείτε και να κάνετε. 
Υπάρχουν και εφαρμογές που μεταφράζουν ξένες γλώσσες και πινακίδες μέσω της κινητής 
συσκευής σας.

Εμπνευστείτε
Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές ταξιδιωτικές επιλογές, που ίσως είναι δύσκολο να αποφασίσετε. 
Ξεκινήστε με μια απλή ιδέα και χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, για να μάθετε περισσότερα.

Εμπνευστείτε από το YouTube
Για να επισκεφθείτε το YouTube, πληκτρολογήστε 
https://www.youtube.com στο πεδίο αναζήτησης του 
προγράμματος περιήγησης. 
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα πάντα, από 
πόλεις μέχρι συγκεκριμένες ιδέες. Δοκιμάστε να 
πληκτρολογήσετε εγχώριες εκδρομές και δείτε τα 
αποτελέσματα!
Θα δείτε, επίσης, και μια λίστα με προτεινόμενα βίντεο 
στα δεξιά των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μπορείτε να 
δείτε ορισμένα βίντεο, για να πάρετε ιδέες.

Ανακαλύψεις μέσω Google Earth Search και Voyager 

1.  Πληκτρολογήστε https://earth.google.com στο 
πεδίο αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης. 
Έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Launch Earth 
επάνω δεξιά.

2.  Από το μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
Αναζήτηση, που μοιάζει με μεγεθυντικό φακό.

3.  Κάτω από το Προτεινόμενα στο Google 
Earth, κάντε κλικ στο μπλε κείμενο που λέει 
Περισσότερα στο Voyager.

Πάρτε ιδέες από επίσημους ταξιδιωτικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης
Πολλές χώρες έχουν επίσημο ταξιδιωτικό ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι δίνουν 
προτεραιότητα στα ασφαλή ταξίδια και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και 
ειδοποιήσεις στο επάνω μέρος της οθόνης. Για παράδειγμα, ο επίσημος ταξιδιωτικός 

Το YouTube μπορεί να είναι μια 
απίθανη πηγή ταξιδιωτικής 

έμπνευσης

Το Google Earth προσφέρει 
πολλές ιδέες για μέρη που 
μπορείτε να επισκεφθείτε

beconnected.esafety.gov.au
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ιστότοπος της Νέας Ζηλανδίας βρίσκεται στο https://newzealand.com/au. Αυτή είναι 
μια ειδική έκδοση του ιστοτόπου για τους Αυστραλιανούς επισκέπτες και περιέχει 
πληροφορίες ειδικά για Αυστραλούς ταξιδιώτες, όπως πώς να ταξιδέψετε στη Νέα 
Ζηλανδία χωρίς να μπείτε σε καραντίνα. 
Ελέγξτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε πού πήγαν πρόσφατα φίλοι και 
συγγενείς, ώστε να πάρετε ιδέες από τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους.
Αναζητήστε επίσημες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προορισμούς ή 
τουριστικές εταιρείες.

Επιλέγοντας προορισμό
Εδώ θα βρείτε μερικές ηλεκτρονικές πηγές που θα 
σας βοηθήσουν να επιλέξετε προορισμό, καθώς και 
σημαντικές πληροφορίες, όπως εποχικές εκδηλώσεις, 
βίζες και προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας.

Smart Traveller
https://smartraveller.gov.au 
Το Smart Traveller της Αυστραλιανής κυβέρνησης 
περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που 
χρειάζεστε για ένα ασφαλές ταξίδι σε κάθε χώρα και 
περιοχή του κόσμου.

Lonely Planet
https://lonelyplanet.com
Το Lonely Planet εστιάζει σε άρθρα γύρω από 
ταξίδια και προορισμούς, όταν θέλετε να ελέγξετε 
έναν προορισμό από τη σκοπιά ενός επαγγελματία 
κειμενογράφου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε κριτικές από 
άλλους ταξιδιώτες εδώ.

Ιστότοποι αεροπορικών εταιρειών
https://qantas.com, https://airnewzealand.com/au 
Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν παρόμοιες 
υπηρεσίες με το TripAdvisor και το Lobely Planet, όπου 
μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για προορισμούς. 
Για παράδειγμα, στον ιστότοπο της Qantas, επιλέξτε 
Προορισμοί από το μενού επάνω για να δείτε ιδέες και 
κριτικές.

Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές 
φίλων και συγγενών για ιδέες 

σχετικά με προορισμούς 

Οι ειδικοί ιστότοπο παρέχουν 
πολλές ταξιδιωτικές 

πληροφορίες και κριτικές από 
ταξιδιώτες

beconnected.esafety.gov.au
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Αναζητήστε περισσότερα από απλούς προορισμούς 
Οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί ιστότοποι έχουν πολλές πληροφορίες, όπως:
• Στοιχεία εποχικών εκδηλώσεων
• Οι καλύτερες περίοδοι του έτους για ταξίδια
• Τι να αναζητήσετε εκτός τουριστικών περιοχών
• Πότε είναι η χαμηλή περίοδος για τον προορισμό σας
• Πότε να ταξιδέψετε, για να αποφύγετε τον συνωστισμό
• Πότε η διαμονή είναι πιο φθηνή

Οι κυβερνητικοί ιστότοποι τουρισμού δίνουν 
προτεραιότητα στα ασφαλή ταξίδια και συνήθως 
περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες στο επάνω 
μέρος της οθόνης.

Οι ταξιδιωτικοί ιστότοποι μπορούν να σας προσφέρουν 
πληροφορίες για ό,τι χρειάζεστε, προκειμένου να 
ταξιδέψετε με ασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν:
• Ιατρικές πληροφορίες
• Προειδοποιήσεις υγείας
• Στοιχεία για τις βίζες 
• Άλλες ταξιδιωτικές απαιτήσεις.

Διαβάστε κριτικές από άλλους ταξιδιώτες
Μια από τις καλύτερες λειτουργίες των ιστοτόπων 
ταξιδιωτικών αναζητήσεων είναι ότι άλλοι χρήστες 
δημοσιεύουν κριτικές προορισμών, εκδρομών, 
διαμονής... σχεδόν για τα πάντα!
Δημιουργώντας έναν δωρεάν λογαριασμό, οι χρήστες 
μπορούν να γράψουν λίγα λόγια και να βαθμολογήσουν 
έναν προορισμό, συνήθως σε κλίμακα των πέντε 
αστεριών. 

Οι ταξιδιωτικοί ιστότοποι 
βοηθούν με πληροφορίες για το 
πότε να ταξιδέψετε και για το τι 

θα χρειαστείτε 

beconnected.esafety.gov.au
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Λάβετε πληροφορίες για τις απάτες 
Οι απάτες αποτελούν μια δυσάρεστη πραγματικότητα 
των ταξιδίων. Οι κυβερνητικοί τουριστικοί ιστότοποι 
και άλλοι, όπως το TripAdvisor και το Lonely Planet, 
μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για κοινές 
απάτες και πώς να τις αποφύγετε.
Μπορείτε να μάθετε τα πάντα, από τις ψεύτικες 
εκδρομές (που έχουν στόχο τα λεφτά σας) μέχρι το πώς 
να αντιμετωπίσετε τους κλέφτες, χρησιμοποιώντας 
μόνο τη λειτουργία αναζήτησης σε αυτούς τους 
ιστοτόπους.

Βρείτε σημαντικές πληροφορίες
Είναι εύκολο να πελαγώσετε με όλα όσα πρέπει να θυμάστε, 
καθώς ταξιδεύετε. Αλλά μην ανησυχείτε! Το διαδίκτυο και η 
κινητή συσκευή σας ή ο υπολογιστής αποθηκεύουν σημαντικές 
πληροφορίες, ώστε να ταξιδεύετε με ασφάλεια. 

Πληροφορίες για τον COVID-19
https://smartraveller.gov.au
Στο επάνω μέρος του ιστοτόπου Smart Traveller θα δείτε 
μια κόκκινη μπάρα με συνδέσμους προς πληροφορίες 
για τον COVID-19. Κάντε κλικ ή πατήστε στους 
συνδέσμους, για να δείτε τις πληροφορίες.
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
αναζήτησης, εισάγοντας το όνομα του προορισμού 
σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε Παρίσι. 
Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τη Γαλλία και αν 
τα ταξίδια απαγορεύονται, θα εμφανιστεί μια κόκκινη 
μπαρά με την ένδειξη Απαγορεύεται το ταξίδι.

Ιατρικές υπηρεσίες
https://smartraveller.gov.au/before-you-go/health
Αυτή η ενότητα του ιστοτόπου Smart Traveller περιέχει πολλές 
πληροφορίες για το πώς να ταξιδέψετε, αν έχετε κάποια 
αναπηρία, μεταδοτικές ασθένειες που πρέπει να γνωρίζετε, πώς 
να λάβετε ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό και πολλά άλλα.

Έχετε τον νου σας για κοινές 
ταξιδιωτικές απάτες 

Βρείτε κυβερνητικές 
ταξιδιωτικές συμβουλές στον 

ιστότοπο Smart Traveller

beconnected.esafety.gov.au
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Πληροφορίες για φάρμακα
https://tga.gov.au/leaving-australia
Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να χρειαστεί να πάρετε 
συνταγογραφούμενα φάρμακα που μπορεί να απαγορεύονται σε άλλες χώρες.
Ο ιστότοπος Διαχείρισης Θεραπευτικών Αγαθών (TGA) αναφέρει όσα χρειάζεται να 
έχετε μαζί σας, για να υλοποιηθεί μια φαρμακευτική αγωγή εκτός Αυστραλίας.

Οικονομικά ζητήματα
Είναι σημαντικό να επικεφθείτε τον ιστότοπο της τράπεζάς σας, για να βρείτε 
πληροφορίες για τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς καιν τέλη και χρεώσεις για τη 
χρήση ΑΤΜ ή πιστωτικής κάρτας στο εξωτερικό. 
Μπορείτε, επίσης, να καλέσετε την τράπεζά σας ή τον πάροχο πιστωτικής κάρτας, 
για να ρωτήσετε για τις επιλογές ασφαλείας, όταν ταξιδεύετε. 

Διατηρήστε ένα ψηφιακό σημειωματάριο
Η αναζήτηση και ο προγραμματισμός ενός ταξιδίου περιλαμβάνει πολλή έρευνα, 
πληροφορίες, διευθύνσεις ιστοτόπων, συνδέσμους προς βίντεο και πολλά άλλα.
Ένας τρόπος να οργανώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες είναι να τις αποθηκεύετε, 
όταν τις βρίσκετε. 

Αντίγραφα ασφαλείας στο νέφος και αποθήκευση 
στην κινητή συσκευή σας
Αν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του φακέλου 
Το ταξίδι μου στο νέφος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
σε αυτό από κάθε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
από οπουδήποτε στον κόσμο. 
Ορισμένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται 
με την επιλογή προβολής ή λήψης ενός φορητού 
εγγράφου ή PDF. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον 
υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, για να 
αποθηκεύσετε αυτά τα PDF. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες, να 
αποθηκεύσετε, να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας των εγγράφων, των ιστοτόπων, των PDF 
και άλλων, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή ή το 
tablet σας. Αυτά τα βήματα διαφέρουν λίγο σε σχέση με 
τον υπολογιστή, αλλά επιτελούν την ίδια λειτουργία. 

Δημιουργήστε αντίγραφα 
ασφαλείας των σημαντικών 

ταξιδιωτικών εγγράφων σας στη 
συσκευή σας και στο νέφος

beconnected.esafety.gov.au
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