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Ασφαλής πρόσβαση σε δωρεάν WiFi στις 
διακοπές: Η devolo συμβουλεύει! 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020 – Οι περισσότεροι αναζητούμε στις διακοπές μας συνήθως ένα δωρεάν WiFi 
hotspot για να συνδεθούμε προκειμένου να αποφύγουμε τις χρεώσεις δεδομένων από τους 
παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Οι περισσότεροι συνδέουμε όλες συσκευές όπως smartphone, tablet 
και laptop, σε δημόσια ανοιχτά WiFi ώστε να έχουμε πρόσβαση στα e-mail μας, να σερφάρουμε στο 
Internet, ή να κάνουμε posts σε social media. Γνωρίζουμε όμως την ορθή και ασφαλή χρήση των 
δωρεάν σημείων πρόσβασης σε WiFi; 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Πώς να πετύχετε μια ασφαλή σύνδεση 
• Απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων 
• Η ελπίδα για γρήγορη ταχύτητα  
• Σιγουρευτείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς 
• Οι μύθοι του WiFi: ο λαγός και η χελώνα 
• Wi-Fi στο σπίτι: γρήγορο, ασφαλές και χωρίς μπελάδες 
• Τιμές και Διαθεσιμότητα 

Πώς να πετύχετε μια ασφαλή σύνδεση 
Το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια ασφαλή σύνδεση είναι η επιλογή του κατάλληλου δωρεάν WiFi. Η σύνδεση 
πρέπει να γίνει χειροκίνητα και όχι αυτόματα. Ένα πολύ συχνό κόλπο ηλεκτρονικών «κακοποιών» είναι η 
δημιουργία μιας σύνδεσης δικτύου παρόμοιας με ένα ασφαλές δίκτυο. Αν δεν είστε προσεκτικοί μπορεί να 
πέσετε στην παγίδα και έτσι να μοιραστείτε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 
Για τον ίδιο λόγο, όταν ταξιδεύετε πρέπει να απενεργοποιείτε την επιλογή αυτόματης σύνδεσης σε γνωστά 
δίκτυα. Αν συνδεθείτε αυτόματα, γίνεστε στόχος για hackers που μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν 
δημιουργήσει ένα δίκτυο παρόμοιο με αυτό του αεροδρομίου ή της καφετέριας που βρίσκεστε 
χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Στην χειρότερη περίπτωση, η συσκευή σας θα συνδεθεί 
αυτόματα στο λάθος δίκτυο χωρίς καν να το καταλάβετε. 

Απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων 
Αν χρησιμοποιείτε το laptop για να συνδεθείτε σε δημόσια WiFi, θα ήταν καλό να απενεργοποιήσετε την 
κοινή χρήση αρχείων και φακέλων. Όταν είστε σπίτι η κοινή χρήση είναι ένας εύκολος και βολικός τρόπος να 
μοιράζεστε αρχεία και δεδομένα μεταξύ των υπολογιστών που βρίσκονται στο σπίτι. Όταν όμως συνδέεστε 
σε ένα δημόσιο δίκτυο, μπορεί να προσελκύσετε πιθανές επιθέσεις. Έτσι, καλό θα ήταν να έχετε 
απενεργοποιημένη την κοινή χρήση. Στο κάτω κάτω, είστε σε διακοπές, δεν χρειάζεστε κάτι τέτοιο. 
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Η ελπίδα για γρήγορη ταχύτητα  
Στην περίπτωση που πρέπει να χειριστείτε μεγάλα και σημαντικά αρχεία όσο δεν είστε στο χώρο εργασίας 
σας ή στο σπίτι, καλό θα ήταν να τα αντιγράψετε σε φορητές συσκευές ή να τα πάρετε μαζί σας σε ένα 
αποθηκευτικό USB. Έτσι αποκτάτε δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: Αποφεύγετε κινδύνους ασφαλείας που θα 
είχατε αν κατεβάζατε αρχεία από δωρεάν WiFi, ενώ ταυτόχρονα γλιτώνετε από ατελείωτες ώρες 
downloading. Άλλωστε τα δημόσια δίκτυα δεν φημίζονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στην ταχύτητα. 

Σιγουρευτείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς 
Οι ασφαλείς και κρυπτογραφημένες συνδέσεις στο Internet είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ακόμα περισσότερο 
σημαντικές όταν μιλάμε για δωρεάν δημόσια WiFi. Οι κρυπτογραφημένες συνδέσεις φροντίζουν ώστε τα 
μεταφερόμενα δεδομένα να είναι δυσανάγνωστα για τους άλλους χρήστες που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. 
Αυτό παίζει κρίσιμο ρόλο όταν μεταφέρετε στοιχεία πληρωμών ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Για 
ασφαλέστερες συνδέσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις γνωστές και ως HTTPS. Μπορείτε εύκολα 
να τις αναγνωρίζετε καθώς ο browser εμφανίζει ένα λουκέτο δίπλα από το σύνδεσμο που επισκέπτεστε. 
 
Τέλος, πριν το ταξίδι σας, φροντίστε να έχετε κατεβάσει τις τελευταίες ενημερώσεις σε όλες τις συσκευές σας, 
ειδικά αυτές που αφορούν τις αναβαθμίσεις ασφαλείας. Είναι ο μόνος τρόπος να βεβαιωθείτε πως 
οποιοδήποτε κενό στην ασφάλειά σας έχει κλείσει ώστε οι κακόβουλες επιθέσεις να μην αποτελούν 
πρόβλημα όταν συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα. 
 

Οι μύθοι του WiFi: ο λαγός και η χελώνα 
Το καλοκαίρι σίγουρα είναι πιο ευχάριστο να δουλεύεται στο μπαλκόνι ή τον κήπο σας. Είτε είστε στο 
εξοχικό, σε ένα ξενοδοχείο ή ακόμα και σπίτι. Όταν όμως το WiFi έχει το ρόλο της χελώνας από το γνωστό 
μύθο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν μπορείτε να δουλέψετε σωστά και είναι δύσκολο να μοιραστείτε 
αυτό το πρόβλημα με τους ακόλουθούς σας γιατί το story σας έχει κολλήσει στο «ανεβαίνει». Τα καλά νέα 
είναι ότι με τη σειρά devolo Magic και την τα καινούρια Magic 2 WiFi Next το σήμα του Internet είναι αρκετά 
ισχυρό για να σας καλύψει ακόμα και εκτός σπιτιού χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι, η σύνδεσή σας 
μετατρέπεται σε λαγό και κερδίζει τον αγώνα, όπως θα έπρεπε να γίνει.  

Wi-Fi στο σπίτι: γρήγορο, ασφαλές και χωρίς μπελάδες 
Για όσους φύγουν διακοπές ας προσέξουν τα παραπάνω. Οι υπόλοιποι που θα μείνετε σπίτι στραφείτε προς 
λύσεις όπως αυτές της devolo που είναι ειδικά σχεδιασμένες για το σπίτι. Οι ειδικοί στο Internet σας 
προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που μπορούν να εξασφαλίσουν μια γρήγορη και ασφαλή σύνδεση 
στο Internet. Οι επιλογές σε devolo Powerlines είναι πολλές, όπως τα devolo Magic 2 WiFi Next που 
προσφέρουν σύνδεση στο Internet και ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία mesh WiFi, ταχύτητες έως 
και 2400 Mbps και κρυπτογράφηση 128-bit. Τα devolo Powerlines χρησιμοποιούν την υπάρχουσα 
καλωδίωση του ηλεκτρικού ρεύματος και μετατρέπουν κάθε ηλεκτρική πρίζα σε πιθανό σημεία πρόσβασης 
στο Internet.  
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Τιμές και διαθεσιμότητα 
Το νέο Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα: Το Starter Kit 
περιλαμβάνει δύο προσαρμογείς στην τιμή των 199,90€ (με τον ΦΠΑ) και καλύπτει ένα σπίτι περίπου στα 
90 m². Το devolo Magic 2 WiFi next multiroom kit, καλύπτει επιφάνειες περίπου στα 180 m2, περιλαμβάνει 
τρεις προσαρμογείς και κοστίζει 299,90€ (με τον ΦΠΑ). Για να επεκτείνετε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο Magic, το 
Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο και μεμονωμένο στην τιμή των 129,90€ (με τον ΦΠΑ).  
 
Η devolo παρέχει εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της 
εγγύησης γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε - Πα από 09:00 
έως 17:00, στα ελληνικά, στο τηλ. +30 22210 84387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η 
τιμή διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Μάκης Σολωμός 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 
 
 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 
 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα. Οι οικιακοί πελάτες χρησιμοποιούν τους προσαρμογείς 
Powerline της devolo για να επιτύχουν συνδέσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε κάθε χώρο. Αυτή τη 
στιγμή χρησιμοποιούνται πάνω από 41 εκατομμύρια προσαρμογείς διεθνώς. Οι πελάτες με devolo home 
control ανακαλύπτουν τις δυνατότητες του έξυπνου σπιτιού - μπορούν να τις ρυθμίσουν γρήγορα, να τις 
επεκτείνουν όπως επιθυμούν και να ελέγχουν άνετα το σπίτι τους από το smartphone τους. Ως συνεργάτης 
OEM, η devolo προσαρμόζει μεμονωμένα τα προϊόντα και τις λύσεις της στις ανάγκες των διεθνών 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στον επαγγελματικό τομέα, η μετατροπή της υποδομής παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες. Οι λύσεις της devolo μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των νέων έξυπνων δικτύων σε πραγματικό χρόνο καθώς και για την 
εφαρμογή εντελώς νέων υπηρεσιών. Η devolo ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα απασχολεί περίπου 300 άτομα. 
Ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά Powerline αντιπροσωπεύεται από τις δικές του θυγατρικές και από 
συνεργάτες σε 19 χώρες.  
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