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Πώς να διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας
Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές συμβουλές για εξοικονόμηση χρημάτων στο πλάνο δεδομένων 
σας για το σπίτι και το κινητό, καθώς και τρόπους να αποφύγετε τις επιπλέον χρεώσεις.

Παρακολουθήστε πόσα δεδομένα 
χρησιμοποιείτε
Αν γνωρίζετε πόσα δεδομένα χρησιμοποιείτε κάθε μήνα, 
μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάνο σας δεδομένων για 
το ιντερνέτ και μπορεί να εξοικονομήσετε χρήματα. Για 
παράδειγμα, αν αγοράσατε ένα μεγάλο πλάνο, αλλά είδατε ότι 
χρησιμοποιείτε μόνο μια μικρή ποσότητα δεδομένων, μπορείτε 
να αλλάξετε σ’ ένα φθηνότερο πλάνο με λιγότερα δεδομένα. 

Μπορείτε να δείτε πόσα δεδομένα χρησιμοποιήσατε κάθε 
μήνα χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο από την εταιρεία σας 
υπηρεσιών διαδικτύου.

• Τα πλάνα ιντερνέτ για το σπίτι συνήθως προσφέρουν μια 
ειδική ιστοσελίδα για να επισκεφτείτε, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση των δεδομένων σας.

• Στα κινητά τηλέφωνα μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ειδική εφαρμογή για να παρακολουθείτε τα δεδομένα 
και να σας προειδοποιεί όταν πλησιάζετε το όριο των δεδομένων σας. Πολλές τηλεφωνικές εταιρείες 
εγκαθιστούν εκ των προτέρων αυτή την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας για εσάς.

• Αυτά τα εργαλεία δεν δείχνουν πάντα με ακρίβεια την καθημερινή χρήση των δεδομένων. Μπορεί να είναι 
μια μέρα πίσω, οπότε ίσως να μην είναι 100% ακριβή. 

Πώς μπορώ να αλλάξω το κινητό μου τηλέφωνο από κινητά δεδομένα σε Wi-Fi;

Αν κάνετε χρήση της λειτουργίας Wi-Fi του κινητού τηλεφώνου σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείτε δεδομένα από 
το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε περιήγηση κάνετε στο διαδίκτυο ή 
άλλες δραστηριότητες που κάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο δεν θα αφαιρούνται από το όριο των δεδομένων 
του κινητού σας. 

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi του κινητού τηλεφώνου σας:

• Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του τηλεφώνου σας.

• Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (ο κωδικός συνήθως 
είναι γραμμένος κάτω από το κουτί του δρομολογητή σας ή σε μια ειδική κάρτα που σας έδωσε η εταιρεία 
ιντερνέτ).

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

Ειδικά εργαλεία σάς βοηθούν να ελέγχετε τη 
χρήση δεδομένων στο σπίτι και στο κινητό 

σας 
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Τι θα συμβεί αν χρησιμοποιήσω πάρα πολλά δεδομένα;
Τα πλάνα ιντερνέτ για το σπίτι και το κινητό παρέχουν 
μια καθορισμένη ποσότητα δεδομένων κάθε μήνα. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το μηνιαίο όριο δεδομένων, τόσο πιο 
ακριβό είναι το πλάνο. 

Η επιβάρυνση για χρήση περισσότερων δεδομένων 
απ’ ότι επιτρέπει το πλάνο δεδομένων σας ποικίλει 
ανάλογα με την εταιρεία σας και επίσης αν πρόκειται 
για λογαριασμό δεδομένων κινητού ή για λογαριασμό 
ιντερνέτ για το σπίτι.

Χρήση πάρα πολλών δεδομένων στο ιντερνέτ του σπιτιού

• Η σύνδεση σας πιθανότατα θα επιβραδυνθεί ή θα διαμορφωθεί. Μια αργή σύνδεση στο ιντερνέτ σημαίνει 
ότι ίσως να μη μπορείτε να δείτε βίντεο από το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες θα εμφανίζονται αργά στη 
συσκευή σας. 

• Η συνήθης ταχύτητα στο διαδίκτυο θα επιστρέψει όταν ο κύκλος χρέωσής σας ξεκινήσει εκ νέου.

Χρήση πάρα πολλών δεδομένων στο ιντερνέτ του κινητού σας

• Εάν έχετε προπληρωμένο πλάνο δεδομένων για κινητό, δεν θα έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο στο τηλέφωνό 
σας μέχρι να αγοράσετε περισσότερα δεδομένα. (Ωστόσο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 
Wi-Fi και το τηλέφωνό σας θα εξακολουθεί να λαβαίνει και να κάνει κλήσεις).

• Εάν έχετε πλάνο με συμβόλαιο (ή πληρωμή μετά τη χρήση) δεδομένων για κινητό, πιθανότατα θα πρέπει 
να πληρώσετε περισσότερα για τα επιπλέον δεδομένα που χρησιμοποιήσατε. Το ποσό θα μπορούσε να 
είναι λίγα δολάρια, ή θα μπορούσε να είναι πολύ δαπανηρό, ανάλογα την εταιρεία σας.

Η ταχύτητα σύνδεσης με το ιντερνέτ μπορεί 
να πέσει εάν περάσετε το όριο δεδομένων στο 

ιντερνέτ του σπιτιού

«Μια αργή σύνδεση στο ιντερνέτ 
σημαίνει ότι ίσως να μη μπορείτε να 
δείτε βίντεο από το διαδίκτυο και οι 
ιστοσελίδες θα εμφανίζονται αργά».
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Πώς μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα με τη διαχείριση των 
δεδομένων μου;
Επειδή το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα Wi-Fi 
και δεδομένα κινητού, μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό για να 
περιορίσετε το κόστος των δεδομένων σας για κινητό.

• Εάν είστε στο σπίτι τις περισσότερες ώρες και το τηλέφωνό σας 
είναι στο Wi-Fi, τότε πιθανότατα θα χρειαστείτε μόνο ένα πολύ 
μικρό πλάνο δεδομένων για κινητό.

• Αν βρίσκεστε συνεχώς έξω, μπορείτε να παρακολουθείτε τη 
χρήση των δεδομένων σας μέσω ενός ειδικού προγράμματος 
που λέγεται εφαρμογή. Μερικά τηλέφωνα έρχονται με 
εγκατεστημένη την εφαρμογή ή μπορείτε να κατεβάσετε αυτού του 
είδους εφαρμογή από το διαδίκτυο μόλις βάλετε ένα πλάνο. 

• Αποφεύγετε δραστηριότητες που καταναλώνουν πολλά δεδομένα 
όπως όταν ανεβάζετε φωτογραφίες ή παρακολουθείτε ταινίες όταν απουσιάζετε από το σπίτι. Κάντε αυτά 
στο σπίτι όταν το τηλέφωνο συνδεθεί με το Wi-Fi.

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα πλάνα ιντερνέτ για το σπίτι προσφέρουν πολύ περισσότερα δεδομένα από τα 
πλάνα για κινητά και με λιγότερα χρήματα. Ένα μεγάλο πλάνο δεδομένων ιντερνέτ συν ένα μικρό πλάνο 
κινητού συνήθως είναι φθηνότερο απ’ ότι το μεγάλο πλάνο δεδομένων για κινητό.

Λίστα ελέγχου για εξοικονόμηση 
δεδομένων
Υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να θυμάστε εάν θέλετε να 
εξοικονομήσετε χρήματα στα δεδομένα. Ακολουθεί μια περίληψη 
του τι μπορείτε να κάνετε: 

• Τα δεδομένα για κινητό είναι ακριβότερα απ’ ότι τα δεδομένα 
ιντερνέτ στο σπίτι, οπότε συνδέστε τις κινητές συσκευές σας 
με το Wi-Fi όταν βρίσκεστε στο σπίτι και χρησιμοποιήστε τα 
δεδομένα για κινητά μόνο όταν απουσιάζετε από το σπίτι. 

• Παρακολουθήστε τα δεδομένα σας για να αποφύγετε να 
χρησιμοποιήσετε περισσότερα από το όριό σας και να σας βοηθήσει 
να αποφασίσετε τι είδους πλάνο δεδομένων χρειάζεστε. 

• Η αλλαγή σε πιο ακριβό πλάνο δεδομένων είναι συνήθως δωρεάν.

• Η αλλαγή σε φθηνότερο πλάνο δεδομένων συνήθως προϋποθέτει πληρωμή μιας χρηματικής επιβάρυνσης, 
εκτός εάν πρόκειται για προπληρωμένο πλάνο. 

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δωρεάν Wi-Fi σε βιβλιοθήκες, καφετέριες ή εμπορικά κέντρα όταν 
βρίσκεστε έξω. Να γνωρίζετε όμως ότι το δημόσιο Wi-Fi είναι λιγότερο ασφαλές από το δίκτυο Wi-Fi του 
σπιτιού σας, οπότε μην το χρησιμοποιείτε για οτιδήποτε προσωπικό ή που απαιτεί προσωπικά στοιχεία ή 
κωδικούς πρόσβασης.

Ένα μεγάλο πλάνο δεδομένων για 
το σπίτι κι ένα μικρό πλάνο για το 

κινητό είναι ένας καλός τρόπος 
να ισορροπήσετε τα έξοδα για τα 

δεδομένα

Πηγαίνετε σε μεγαλύτερο πλάνο αν 
χρησιμοποιείτε περισσότερα δεδομένα 

απ’ ότι αναμένατε


