
beconnected.esafety.gov.au

Wi-Fi εν κινήσει
Διαβάστε παρακάτω μερικές θαυμάσιες συμβουλές για να συνδεθείτε με Wi-Fi όταν βρίσκεστε 
μακριά από το σπίτι. 

Οικιακό Wi-Fi συγκριτικά με το 
δημόσιο Wi-Fi
Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι μόνο για χρήση μέσα 
και γύρω από το σπίτι σας. Για παράδειγμα, αν πάτε στα 
καταστήματα της γειτονιάς σας, δεν θα μπορείτε να είστε 
συνδεδεμένοι με αυτό.
• Το ευχάριστο είναι ότι συνήθως υπάρχει δωρεάν 

δημόσιο Wi-Fi σε εμπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες, 
καφετέριες και κυβερνητικά κτίρια.

• Αναζητήστε τις πινακίδες που γράφουν Free Wi-Fi (δωρεάν 
Wi-Fi) ή Public Wi-Fi Hotspot (δημόσιο ασύρματο Wi-Fi).

• Τα περισσότερα δημόσια Wi-Fi δεν είναι πολύ γρήγορα, 
αλλά θα πρέπει να είναι εντάξει για να δείτε ιστοσελίδες και χάρτες, αλλά όχι για να δείτε βίντεο.

Γιατί να θέλω Wi-Fi εν κινήσει;
Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δημόσιο Wi-Fi. 
• Εάν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν 

βρίσκεστε έξω, καταναλώνετε το όριό σας με τα 
ακριβά δεδομένα του κινητού. Εάν όμως συνδεθείτε 
με δωρεάν Wi-Fi όταν ψωνίζετε, μπορείτε να 
γλυτώσετε το όριο των δεδομένων του κινητού και να 
εξοικονομήσετε χρήματα.

• Ή αν η αγαπημένη σας καφετέρια προσφέρει δωρεάν 
Wi-Fi, μπορείτε να πάρετε το λαπτόπ ή το τάμπλετ σας και 
να διαβάσετε τις ειδήσεις ή μερικές από τις αγαπημένες 
σας ιστοσελίδες ενώ απολαμβάνετε τον καφέ σας.

• Να θυμάστε όμως ότι υπάρχουν ορισμένες προφυλάξεις που πρέπει να παίρνετε όταν 
χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi. Διαβάστε τις συμβουλές στην παρακάτω παράγραφο Πώς μπορώ 
να είμαι ασφαλής; για να είστε ασφαλείς στο ιντερνέτ.

Οι περισσότερες βιβλιοθήκες, 
καφετέριες και κυβερνητικά κτήρια 

προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi

Συνδεθείτε με δωρεάν Wi-Fi όταν 
κάνετε τα ψώνια σας για να μην 

καταναλώνετε το όριο δεδομένων του 
κινητού σας
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Wi-Fi εν κινήσει
Πώς μπορώ να συνδεθώ με δημόσιο Wi-Fi;
Η σύνδεση μ’ ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi είναι παρόμοια με τη 
σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας.
1.  Ψάξτε την πινακίδα που λέει κάτι σαν Free Wi-Fi ή Free 

Hot Spot – συνήθως αναρτώνται σε μεγάλες διαφημιστικές 
πινακίδες στα εμπορικά κέντρα. 

2.  Εάν δεν είστε βέβαιοι, ρωτήστε στο γραφείο υποδοχής ή 
θυρωρείο.

3.  Σε πολλά μέρη διατίθεται μια κάρτα για το Πώς να 
συνδεθείτε. Θα βρίσκεται κοντά στο ταμείο ή στα τραπέζια 
της καφετέριας.

4.  Η κάρτα θα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες (βήμα προς βήμα) 
για να συνδεθείτε. Εάν δεν υπάρχει κάρτα ή οι οδηγίες είναι 
ασαφείς, ρωτήστε στο ταμείο.

5.  Με τις οδηγίες στο χέρι, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Wi-Fi της 
συσκευής σας.

6.  Βρείτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του καταστήματος και 
κάντε κλικ ή αγγίξτε το.

7. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. 

8.  Πολλά μέρη θα ανοίξουν μια ιστοσελίδα δίνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα ή τους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση της σύνδεσης. Αυτή η σελίδα 
εμφανίζεται μόνο όταν συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο.

9.  Ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μπορεί να 
αναφέρουν ότι δίνετε άδεια να λαβαίνετε διαφημίσεις.

10.  Μερικές φορές αυτή η ιστοσελίδα, αν εμφανιστεί, θα 
σας ζητήσει τον κωδικό  πρόσβασης. Αν σας ζητηθεί, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το 
κουμπί Σύνδεση της ιστοσελίδας.

Αναζητήστε τις πινακίδες για 
Δωρεάν Wi-Fi ή Free Hot-

Spot σε δημόσιους χώρους

Να θυμάστε ότι το δωρεάν 
δημόσιο Wi-Fi δεν είναι τόσο 

ασφαλές όσο το Wi-Fi του 
σπιτιού σας 
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Πώς μπορώ να είμαι ασφαλής;
Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε 
δημόσιο Wi-Fi. Ακολουθούν μερικές συμβουλές.
• Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi συνήθως είναι λιγότερο ασφαλή

από το προσωπικό οικιακό δίκτυο Wi-Fi.

• Μερικά όμως είναι πιο ασφαλή από άλλα. Υπάρχουν δύο
κύρια είδη δημόσιων δικτύων Wi-Fi.

• Τα ελεύθερα δίκτυα Wi-Fi δεν χρησιμοποιούν κωδικό
πρόσβασης. Συνήθως προσφέρονται σε εμπορικά κέντρα και
πρακτορεία συγκοινωνιών.

• Τα Ημιελεύθερα δίκτυα Wi-Fi ζητούν κωδικό πρόσβασης
όταν τα επιλέγετε για πρώτη φορά. Το ζητούν αμέσως, όχι
αργότερα σε μια ιστοσελίδα. Συνήθως προσφέρονται σε
μικρότερους χώρους, όπως καφετέριες και βιβλιοθήκες.

• Τα Ημιελεύθερα δίκτυα Wi-Fi είναι ασφαλέστερα από τα
ελεύθερα δίκτυα Wi-Fi. Ωστόσο, κανένα δεν είναι τόσο
ασφαλές όσο το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας.

• Τα ημιελεύθερα και τα ελεύθερα δίκτυα είναι ασφαλή για να
διαβάσετε κανονικές ιστοσελίδες, να ακούτε διαδικτυακό
ραδιόφωνο, να διαβάζετε τις ειδήσεις, να κοιτάξετε
συνταγές κλπ.

• Ούτε τα ημιελεύθερα ούτε τα ελεύθερα δίκτυα είναι ασφαλή
για σύνδεση σε οποιοδήποτε προσωπικό λογαριασμό
που έχετε στο ιντερνέτ - ειδικά όχι στον τραπεζικό σας
λογαριασμό.

• Δεν πρέπει ποτέ να πληκτρολογείτε στοιχεία της πιστωτικής
σας κάρτας όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο. Ποτέ μην
συμπληρώσετε οποιαδήποτε φόρμα που ζητάει προσωπικά
στοιχεία.

• Να προτιμάτε ιστοσελίδες που εμφανίζουν το https:// στη γραμμή διεύθυνσης και εμφανίζουν
ένα λουκέτο. Αυτές οι ιστοσελίδες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

• Αν νομίζετε ότι συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, κλείστε το Wi-Fi στη συσκευή σας, ή κλείστε τελείως
τη συσκευή.

Wi-Fi εν κινήσει

Ασφαλή και ανασφαλή 
πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε σε δημόσιο Wi-Fi

ΑΣΦΑΛΗ

ΑΝΑΣΦΑΛΗ

• Κοιτάξτε τον καιρό
• Διαβάστε τις ειδήσεις
• Ακούστε διαδικτυακό

ραδιόφωνο
• Παρακολουθήστε

τηλεόραση
• Κοιτάξτε συνταγές

• Μπείτε στον διαδικτυακό
σας τραπεζικό λογαριασμό

• Πληρώστε λογαριασμό στο
ιντερνέτ

• Πληκτρολογήστε τους τρεις
αριθμούς στο πίσω μέρος της

πιστωτικής σας κάρτας
• Μπείτε σε μια ιστοσελίδα

κρατικών υπηρεσιών
• Συμπληρώστε φόρμα που

σας ζητάει προσωπικά
στοιχεία


