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Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό
Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε. Διαβάστε τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για να μειώσετε το κόστος ενώ 
χρησιμοποιείτε δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο στο εξωτερικό.

Πώς λειτουργούν τα δεδομένα σας όταν ταξιδεύετε στο 
εξωτερικό
Σε πολλές χώρες, το κινητό σας τηλέφωνο θα λειτουργεί τόσο για 
κλήσεις όσο και για δεδομένα, χάρη στη διεθνή περιαγωγή. Αυτό 
μερικές φορές λέγεται μόνο περιαγωγή ή περιαγωγή δεδομένων.

• Η διεθνής περιαγωγή λειτουργεί επειδή οι αυστραλιανές 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν συμφωνίες με εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας σε άλλες χώρες που σας επιτρέπουν να 
χρησιμοποιείτε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη χώρα που 
επισκέπτεστε.

• Η διεθνής περιαγωγή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό 
σας ως συνήθως για τηλεφωνικές κλήσεις και δεδομένα.

• Με τη διεθνή περιαγωγή, οι κλήσεις και τα δεδομένα στο κινητό κοστίζουν 
περισσότερο απ’ ό, τι κοστίζουν στην Αυστραλία. 

• Το επιπλέον κόστος της διεθνούς περιαγωγής εξαρτάται από την εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας και τη χώρα που επισκέπτεστε.

• Αν δεν είστε προσεκτικοί, είναι εύκολο να σας στοιχίσει ακριβά. Το κόστος θα είναι επιπλέον του κανονικού 
σας λογαριασμού. 

• Πριν ταξιδέψετε, ρωτήστε την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας πώς λειτουργεί η διεθνής περιαγωγή για το 
λογαριασμό σας και ποιο είναι το κόστος.

Θα λειτουργεί η συσκευή μου στο εξωτερικό;
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το κινητό σας τηλέφωνο θα λειτουργεί σε πολλά μέρη του κόσμου, ανεξάρτητα ποια 
αυστραλιανή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείτε ή τι είδους κινητό έχετε. 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι: 

• Η διεθνής περιαγωγή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας ώστε το τηλέφωνό σας να 
λειτουργεί στο εξωτερικό. Συμβουλευτείτε την αυστραλιανή εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας πριν 
ταξιδέψετε για να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί.

• Ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις συνήθως λειτουργούν κανονικά, η σύνδεσή σας δεδομένων ίσως να είναι πιο 
αργή σε λίγες χώρες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν γρήγορα δίκτυα δεδομένων 4G όπως η Αυστραλία.

Τα κινητά τηλέφωνα 
διευκολύνουν τη χρήση 

του διαδικτύου ενώ 
βρίσκεστε στο εξωτερικό
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Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό
Κοστίζουν περισσότερο τα δεδομένα στο 
εξωτερικό;
Υπάρχουν πολλές επιλογές για να κάνετε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε 
δεδομένα στο κινητό σας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό. Οι επιλογές και το 
κόστος ποικίλλουν ανάλογα με την εταιρεία σας. 

• Η οποιαδήποτε χρήση του τηλεφώνου σας στο εξωτερικό συνεπάγεται 
πρόσθετες χρεώσεις πέρα από τον κανονικό λογαριασμό σας, 
ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιείτε μόνο για να κάνετε και να λαβαίνετε 
κλήσεις ή εκτός από κλήσεις, χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για 
ηλεκτρονικές επιστολές και μηνύματα ή περιήγηση (δεδομένα).

• Οι κλήσεις και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν τη διεθνή περιαγωγή 
συνήθως χρεώνονται με αρκετά δολάρια το λεπτό, επομένως είναι πιο 
ακριβά απ’ ότι οι κανονικές χρεώσεις. Επίσης οι χρεώσεις συνήθως είναι 
υψηλότερες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

• Μερικές αυστραλιανές εταιρείες πωλούν μια διεθνή ημερήσια κάρτα, που κοστίζει $5 έως $10 την ημέρα. 
Αυτή συνήθως επιτρέπει απεριόριστες κλήσεις και αρκετά δεδομένα για βασική περιήγηση στο διαδίκτυο 
και ηλεκτρονικές επιστολές.

• Το κόστος μιας διεθνούς ημερήσιας κάρτας είναι επιπλέον από τον κανονικό σας λογαριασμό.

• Μερικές εταιρείες πωλούν διεθνή πακέτα δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν μια σταθερή ποσότητα 
δεδομένων για μια καθορισμένη χρέωση για χρήση ενώ είστε στο εξωτερικό. 

• Το κόστος ενός πακέτου δεδομένων είναι πάνω από τον κανονικό σας λογαριασμό, αλλά μπορεί να σας 
βοηθήσει να κοντρολάρετε καλύτερα τα έξοδά σας.

• Για να πάρετε διεθνή ημερήσια κάρτα ή διεθνές πακέτο δεδομένων, πρέπει να το κανονίσετε με την 
εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας πριν αναχωρήσετε για το ταξίδι σας.

Οι επιλογές διεθνούς περιαγωγής μπορεί να είναι περίπλοκες, γι’ αυτό είναι καλύτερα να επισκεφθείτε 
υποκατάστημα της εταιρείας σας για να συζητήσετε τις επιλογές σας πριν ταξιδέψετε.

Τα έξοδα κλήσεων και 
δεδομένων ποικίλλουν 

ανάλογα με το πού 
ταξιδεύετε

«Οι κλήσεις και τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούν διεθνή περιαγωγή 
συνήθως … είναι πιο ακριβά απ’ ότι 
οι κανονικές χρεώσεις».
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Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό
Μια φτηνή εναλλακτική λύση 

Ένας οικονομικός τρόπος για να κάνετε χρήση δεδομένων στο κινητό σας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό 
είναι να αγοράσετε μια προπληρωμένη κάρτα από τοπική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας όταν φτάσετε στον 
προορισμό σας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν θα παραμείνετε όλο το διάστημα σε μια χώρα.

Μια προπληρωμένη κάρτα που αγοράζετε στον προορισμό σας σημαίνει:

• Θα χρειαστεί να βγάλετε την αυστραλιανή κάρτα σας SIM για να βάλετε κάρτα SIM της χώρας του 
εξωτερικού.

• Θα έχετε διαφορετικό αριθμό, αλλά μπορείτε να στείλετε τον καινούργιο σας αριθμό στους φίλους και 
συγγενείς σας με γραπτό μήνυμα.

• Συνήθως θα έχετε μεγαλύτερο όριο δεδομένων και κλήσεων. 

Τι χρειάζομαι για να είμαι έτοιμος να 
ταξιδέψω;
Για να επωφεληθείτε όσο γίνεται περισσότερο όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό 
με το τηλέφωνό σας, είναι πάντοτε καλύτερα να προγραμματίζετε εκ των 
προτέρων. Διαβάστε παρακάτω μερικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε:

• Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη διεθνή περιαγωγή; Θα πρέπει να είναι 
έτοιμη να λειτουργήσει στα περισσότερα τηλέφωνα, αλλά πρέπει να 
σιγουρευτείτε. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας πριν ταξιδέψετε.

• Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε διεθνή ημερήσια κάρτα ή πακέτο 
δεδομένων, επικοινωνήστε με την εταιρεία σας για να τα κανονίσετε πριν 
φύγετε.

• Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή της εταιρείας σας για να 
παρακολουθείτε τη χρήση των δεδομένων σας και να σας βοηθήσει να 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα επιβαρυνθείτε με υπερβολικές χρεώσεις για τα 
δεδομένα.

• Αν δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε υψηλές χρεώσεις δεδομένων ενώ βρίσκεστε 
στο εξωτερικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ικανότητα του τηλεφώνου σας να χρησιμοποιεί πλήρως 
τα δεδομένα. Αναζητήστε τις ρυθμίσεις δεδομένων περιαγωγής ή δεδομένα κινητού του τηλεφώνου σας 
και απενεργοποιήστε αυτές τις ρυθμίσει πριν μπείτε στο αεροπλάνο.

Απενεργοποιήστε τη 
ρύθμιση Περιαγωγή 

Δεδομένων στο 
τηλέφωνό σας για 
να αποφύγετε το 

κόστος δεδομένων 
ενώ βρίσκεστε στο 

εξωτερικό

«Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή της 
εταιρείας σας για να παρακολουθείτε τη χρήση 
των δεδομένων σας και … δεν θα επιβαρυνθείτε 
με υπερβολικές χρεώσεις για τα δεδομένα».
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• Για εφαρμογές όπως Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype και FaceTime, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
δωρεάν το Wi-Fi σε ξενοδοχεία και δημόσιους χώρους στο εξωτερικό για να επικοινωνείτε, είτε με 
φωνητικές κλήσεις είτε με γραπτά μηνύματα.

• Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Πτήσης (Flight 
Mode) ή τη Λειτουργία Αεροπλάνου (Aeroplane Mode) στις 
ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας κατά τη διάρκεια της πτήσης 
σας. Αυτό απενεργοποιεί τις κλήσεις, τα δεδομένα και το Wi-Fi 
στο κινητό σας και το απαιτούν οι περισσότερες αεροπορικές 
εταιρείες. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να κλείσετε όλες τις 
συσκευές κατά την απογείωση και την προσγείωση, οπότε να 
είστε προετοιμασμένοι να το κάνετε έχοντας τις συσκευές σας 
κάπου πρόχειρα κατά την επιβίβαση στο αεροπλάνο.

• Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας προσαρμοστή πρίζας για το 
κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε να φορτίζετε το τηλέφωνό 
σας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Πώς μπορώ να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς;
Η πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων και η χρήση δεδομένων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό δεν διαφέρει 
καθόλου απ’ ότι αν είστε στην Αυστραλία.

• Αν επιλέξατε περιαγωγή ή χρησιμοποιείτε κάρτα SIM που αγοράσατε στο εξωτερικό ή κάποιο είδος 
διεθνούς κάρτας, μπορείτε απλά να καλέσετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε κανονικά.

• Όταν συνδεθεί η κλήση, πιθανότατα θα είναι σαν μια κλήση μέσω κινητού τηλεφώνου που κάνετε στην 
Αυστραλία, χωρίς καθυστέρηση ή ηχώ, παρά την απόσταση. 

• Εάν συνδεθείτε μέσω Wi-Fi στον προορισμό σας ή χρησιμοποιήσετε το προπληρωμένο πλάνο σας 
δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή όπως 
Skype ή FaceTime. Οι φωνητικές κλήσεις χρησιμοποιούν μόνο 
λίγα δεδομένα.

• Μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήσεις με Skype και FaceTime, 
αλλά αυτό χρησιμοποιεί περισσότερα δεδομένα.

• Τέλος, μπορείτε απλώς να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή 
ηλεκτρονικές επιστολές σε όλους πίσω στην Αυστραλία. Εκτός 
αν έχουν μεγάλα συνημμένα με φωτογραφίες, τα κείμενα και 
οι ηλεκτρονικές επιστολές χρησιμοποιούν πολύ λίγα δεδομένα 
και θα είναι η φθηνότερη επιλογή αν δεν έχετε κανονίσει εκ 
των προτέρων μια διεθνή κάρτα.

Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό

Θα ταξιδέψετε με 
αεροπλάνο; Μη ξεχάσετε να 

ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία 
Πτήσης (Flight Mode) 

Οι εφαρμογές Skype και 
FaceTime σας βοηθούν να 
επικοινωνείτε με ευκολία.


