
Οι οδηγίες παρέχονται «ως έχουν» και η εφαρμογή τους γίνεται με ευθύνη των κατόχων 
των συσκευών. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν 
δυσλειτουργία εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις ή οποιαδήποτε θετική ή 
αποθετική ζημία επέλθει κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών. 
 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου 

 

Υπενθυμίζουμε πως από την Τετάρτη 8 Απριλίου η  πρόσβαση στις ψηφιακές 

πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται χωρίς χρέωση από κινητά 

δίκτυα.  

Προσοχή: αυτό ισχύει μόνο για τις ιστοσελίδες που αναφέρονται εδώ. Σε όλες 

τις άλλες υπάρχει χρέωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. 

Για τις περιπτώσεις όσων δεν έχουν σταθερή και απεριόριστη σύνδεση στο 

διαδίκτυο, μπορεί να αξιοποιηθεί το κινητό τηλέφωνο για τη σύνδεση κάποιου 

φορητού υπολογιστή ή τάμπλετ. Δηλαδή να αξιοποιηθεί το κινητό τηλέφωνο ως hot 

spot. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως tethering και επιτρέπει σε μία τρίτη 

συσκευή (κινητό ή υπολογιστή) να συνδεθεί με ένα κινητό και να το χρησιμοποιήσει 

ως modem. 

 

 

Επισημάνσεις 

 Αν έχετε συνδέσει laptop με Windows 10, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

ρυθμίσετε το δίκτυο Wi-Fi ως «metered connection», ώστε τα Windows να 

μην αρχίσουν να κατεβάζουν update! (μεγάλος όγκος δεδομένων από 

ιστοχώρο εκτός σχολικού δικτύου, που σημαίνει εξάντληση των δεδομένων 

σας ή μεγάλη χρέωση). 

 Το Wi-Fi hotspot καταναλώνει πολύ ενέργεια, οπότε θα πρέπει το κινητό σας 

να είναι φορτισμένο, ή, ακόμη καλύτερα, να το συνδέσετε στο φορτιστή. 

 Όταν δεν το χρειάζεστε άλλο, θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε το hotspot, 

μιας και θα τελειώσει τη μπαταρία πολύ γρήγορα. Αν η συσκευή σάς δίνει την 

επιλογή, ενεργοποίησε την αυτόματη απενεργοποίηση του hotspot για να 

είστε σίγουροι, ακόμη κι αν ξεχαστείτε.  

 Μην αφήνετε το hotspot σας «ελεύθερο» χωρίς κωδικό! Αν ο 

οποιοσδήποτε μπορεί να συνδεθεί μέσω του κινητού σας θα έχετε αυξημένη 

χρήση δεδομένων ή στη χειρότερη περίπτωση είστε πιο ευάλωτοι σε επιθέσεις 

hacking. Φτιάξε έναν δύσκολο κωδικό, που δεν θα μπορεί κάποιος να τον 

μαντέψει. 

 

 

  

https://blogs.sch.gr/elearning2dimalive/2020/04/08/choris-chreosi-prosvasi-se-psifiakes-platformes-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi-apo-kinita-diktya/


Οι οδηγίες παρέχονται «ως έχουν» και η εφαρμογή τους γίνεται με ευθύνη των κατόχων 
των συσκευών. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν 
δυσλειτουργία εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις ή οποιαδήποτε θετική ή 
αποθετική ζημία επέλθει κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών. 
 

Οδηγίες για κινητό Xiaomi με λειτουργικό MIUI 11.0.14 (Android 9.0 Pie) 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
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ΦΟΡΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (το ενεργοποιείτε) 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΤΑΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 



Οι οδηγίες παρέχονται «ως έχουν» και η εφαρμογή τους γίνεται με ευθύνη των κατόχων 
των συσκευών. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν 
δυσλειτουργία εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις ή οποιαδήποτε θετική ή 
αποθετική ζημία επέλθει κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών. 
 

Στη συνέχεια πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του φορητού ή του τάμπλετ.  

Στην περίπτωση των εικόνων που ακολουθούν έχουμε έναν φορητό με 

λειτουργικό windows 10  

Επιλέγετε ασύρματη σύνδεση (κάνετε αναζήτηση δικτύων)  

Βρίσκετε το ασύρματο δίκτυο με το όνομα SSID (στην παραπάνω εικόνα το 

όνομα του ασύρματου δικτύου είναι ο τύπος του τηλεφώνου «Redmi») 

 

Επιλέγετε το ασύρματο δίκτυο και εισάγετε τον Κωδικό Πρόσβασης που 

αναγράφεται στο κινητό τηλέφωνο. 

Πατάτε «Σύνδεση» (και απομνημόνευση κωδικού) 


