
 

 

 

 
The European Commission support for the production of this publication does not consti-

tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 

commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein  

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Get to Know the Parts of a Debit or Credit Card 
https://www.thebalance.com/parts-of-a-debit-or-
credit-card-front-and-back-315489  

Information diving 
https://www.youtube.com/watch?v=c81NYcP2C0E  

Estimating Password-Cracking Times 

https://www.betterbuys.com/estimating-password-

cracking-times/  

PaySafeCard 

https://www.paysafecard.com/el-cy/ 

PayPal 
https://www.paypal.com/cy/home 

 



 

 

Ασφαλής χρήση των 

υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής 

τράπεζας  

Οδηγός για μαθητές 

 

 

Τι είναι η Ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών;  

Η ασφα λεια των τεχνολογιω ν πληροφορικη ς ει ναι ε να σύ νολο 
στρατηγικω ν ασφα λειας στον κύβερνοχω ρο πού εμποδι ζει την μη 
εξούσιοδοτημε νη προ σβαση σε οργανωτικα  περιούσιακα  στοιχει α 
ο πως ύπολογιστε ς, δι κτύα και δεδομε να.  Διατηρει  την ακεραιο τητα 
και την εμπιστεύτικο τητα των εύαι σθητων πληροφοριω ν, 
εμποδι ζοντας την προ σβαση των εξελιγμε νων χα κερ. 

 

Τι προσφέρουν οι ηλεκτρονικές τράπεζες (Online 
Banks);  

 Οι πελα τες ξοδεύ ούν λιγο τερο χρο νο στις 
τρα πεζες 

 Εύκαιρι ες για διεθνη  τραπεζικη  

 Η διαδικασι α για οποιαδη ποτε δραστηριο τητα ει ναι γρη γορη 
και αποτελεσματικη  

 Διατι θεται ο λο το χρο νο και απο  οποιοδη ποτε σημει ο με 
σύ νδεση στο Διαδι κτύο 

 Ο πελα της ει ναι σε θε ση να παρακολούθει  οποτεδη ποτε τον 
λογαριασμο  

Μειονεκτήματα της ‘Ηλεκτρονικής Τραπεζικής’ (Online Bank-
ing)  

 Ο λογαριασμο ς μπορει  να χακαριστει  απο  μη 
εξούσιοδοτημε νούς χρη στες με σω τού διαδικτύ ού 

 Όταν ο διακομιστη ς της τρα πεζας δεν λειτούργει , ο πελα της 
δεν μπορει  να χρησιμοποιη σει την ηλεκτρονικη  τραπεζικη  

 Εα ν η σύ νδεση στο διαδικτύο ει ναι αδύ ναμη, μπορει  να ει ναι 
δύ σκολο για τον πελα τη να διαπιστω σει με βεβαιο τητα εα ν η 
σύναλλαγη  η ταν επιτύχη ς 

 Ορισμε νες τρα πεζες παρε χούν ανεπαρκει ς ύπηρεσι ες για το 
διαδικτύακο  τραπεζικο  σύ στημα τούς, σε αντι θεση με τις 
ύπηρεσι ες πού παρε χονται ο ταν οι πελα τες επισκε πτονται 
οποιοδηποτε ύποκατα στημα 



 

 

Τι πρέπει να ψάχνουμε σε έναν ιστότοπο  

 Ασφαλη ς σύ νδεση - https 

 Ψηφιακα  πιστοποιητικα  (Digital Certifi-
cates) – Εικονι διο Κλειδαρια ς  

Ανασφαλής Σύνδεση:  

Το προειδοποιητικο  ση μα αντιπροσωπεύ ει την ε λλειψη ασφαλει ας πού 
σημαι νει ο τι τα προσωπικα  σας στοιχει α (ο νομα χρη στη και κωδικο ς 
προ σβασης) δεν θα μεταδοθού ν σε κρύπτογραφημε νη μορφη .  Επομε νως, 
ύπα ρχει ο κι νδύνος  να μεταδοθού ν και να κλαπού ν εύαι σθητες πληροφορι ες 
απο  χα κερ και να τις χρησιμοποιη σούν προς ο φελος τούς . 

Ασφαλής Σύνδεση:  

Μια ασφαλη ς σύ νδεση ει ναι μια σύ νδεση πού ει ναι κρύπτογραφημε νη απο  ε να 
η  περισσο τερα πρωτο κολλα ασφα λειας για να διασφαλιστει  η ασφα λεια της 
σελι δας.  Οι πληροφορι ες πού αποστε λλονται και λαμβα νονται με αύτη  τη 
σελι δα ει ναι απο ρρητες. 

Ασφαλής σύνδεση – κρυπτογράφηση 

 Κρύπτογρα φηση - Εφαρμογη  δεδομε νων σε μια μαθηματικη  
σύνα ρτηση (Αλγο ριθμος) η οποι α καθιστα  τα δεδομε να 
κωδικοποιημε να ε τσι ω στε να μην μπορού ν να διαβαστού ν απο  μη 
εξούσιοδοτημε νούς χρη στες 

 Αποκρύπτογρα φηση – Το αντι στροφο της κρύπτογρα φησης.  
Μετατροπη  κρύπτογραφημε νού κειμε νού σε εύανα γνωστο 
κει μενο 

 

 

Δύο είδη κρυπτογράφησης:  

 Σύμμετρικη  κρύπτογρα φηση (Κρύπτογρα φηση ιδιωτικού  
κλειδιού ) – Symmetric encryption (Private key encryption): 

Ει ναι ε νας τύ πος κρύπτογρα φησης ο πού χρησιμοποιει ται μο νο ε να 
κλειδι  (ε να μύστικο  κλειδι ) το σο για την κρύπτογρα φηση ο σο και 
για την αποκρύπτογρα φηση πληροφοριω ν.  Οι φορει ς πού 
σύνεργα ζονται με σω σύμμετρικη ς κρύπτογρα φησης πρε πει να 
ανταλλα σσούν το κλειδι  ε τσι ω στε να μπορού ν να το 
χρησιμοποιη σούν στη διαδικασι α αποκρύπτογρα φησης. 

Ενω  η σύμμετρικη  κρύπτογρα φηση δεν ει ναι το σο ασφαλη ς ο σο η 
ασύ μμετρη κρύπτογρα φηση, ει ναι ταχύ τερη και 
αποτελεσματικο τερη και σύνη θως χρησιμοποιει ται για την 
κρύπτογρα φηση μεγα λων ποσοτη των δεδομε νων, π.χ. για 
κρύπτογρα φηση βα σεων δεδομε νων. 

 Ασύ μμετρη κρύπτογρα φηση (Κρύπτογρα φηση δημο σιού 
κλειδιού ) – Asymmetric encryption (Public key encryption): 

Η ασύ μμετρη κρύπτογρα φηση, γνωστη  και ως κρύπτογρα φηση 
δημο σιού κλειδιού , χρησιμοποιει  δημο σια και ιδιωτικα  κλειδια  για 
την κρύπτογρα φηση και αποκρύπτογρα φηση δεδομε νων.  Τα 
πλη κτρα ει ναι απλα  μεγα λοι αριθμοι  πού ε χούν σύνδύαστει  αλλα  
δεν ει ναι ταύτο σημα (ασύ μμετρα). 

 



 

 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate): 
 

 Ένα ψηφιακο  πιστοποιητικο  (digital certificate) επαληθεύ ει 
την αύθεντικο τητα και τη νομιμο τητα ενο ς ιστο τοπού 

 Ένα προ γραμμα περιη γησης ιστού  μπορει  να εμφανι σει μια 
ειδοποι ηση ανασφαλη  ψηφιακού  πιστοποιητικού , αλλα  
εξακολούθει  να επιτρε πει την ει σοδο στον χρη στη 

 Ένα προειδοποιητικο  ση μα ύποδεικνύ ει ο τι ο ιστο τοπος 
ενδε χεται να αποτελει  απειλη  και κι νδύνο για την ασφα λεια 

 Ένας ασφαλη ς ιστο τοπος διαθε τει ψηφιακο  πιστοποιητικο  
πού επιβεβαιω νει ο τι ει ναι ασφαλε ς και γνη σιος  

Ένας αποστολε ας ζητα  ε να δημο σιο κλειδι  απο  τον δε κτη.  Ο δε κτης 
παρα γει ε να ιδιωτικο  και δημο σιο κλειδι  και στε λνει μο νο το 
δημο σιο κλειδι .  Στη σύνε χεια, τα δεδομε να κρύπτογραφού νται με 
το δημο σιο κλειδι  και μο νο ο δε κτης μπορει  να τα 
αποκρύπτογραφη σει με το ιδιωτικο  κλειδι  τού. 

 

 

 

 

Τι είναι μια ‘Πιστωτική Κάρτα Διαδικτύου' (Internet 

Credit Card);  

Μια κάρτα διαδικτύου είναι μια προπληρωμένη κάρτα, η 

οποία εκδίδεται από μια τράπεζα.  Αυτή η κάρτα είναι στο 

όνομα του πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική 

κάρτα.  Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα να 

εκδώσει μια «Κάρτα Διαδικτύου» και να 

προκαταβάλει το ποσό που επιθυμεί να έχει 

σε αυτήν.  Ο πελάτης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την κάρτα για ηλεκτρονικές 

αγορές έως ότου δαπανηθεί το ποσό. 

Πλεονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας Διαδικτύου  

 Αποδεκτές σε όλο τον κόσμο 

 Ο πελάτης δεν μπορεί να δαπανήσει 

περισσότερα.  Είναι ευκολότερο να 

ελέγχονται οι δαπάνες και να 

τηρούνται αρχεία 

 Η ανανέωση είναι απλή 

 Δεν υπάρχουν τέλη συναλλάγματος για αγορές 

 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Μειονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας 

Διαδικτύου  

 Διάφορες χρεώσεις: αμοιβές 

αιτήσεων, μηνιαία τέλη, 

συμπληρωματικά τέλη, τέλη 

συναλλαγών (π.χ. 3% της αξίας κάθε 

αγοράς), αμοιβές αδράνειας 

 Ο πελάτης δεν μπορεί να δημιουργήσει πιστωτικό 

ιστορικό 



 

 

Πληρωμές 3D Secure Credit Card Pay-

ments  

3D Secure credit card σας βοηθά να 

πιστοποιήσετε την πιστωτική κάρτα των 

πελατών σας.  Εξασφαλίζει υψηλότερο 

επίπεδο προστασίας από τη χρήση 

παράνομης κάρτας. 

 Η τελευταία εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών αγορών 

 Απλή, γρήγορη, αποτελεσματική 

 

Πληρωμές Πιστωτικής 
Κάρτας χωρίς επαφή 
(Contactless Credit Card pay-
ments)  

 Οι κάρτες χωρίς επαφή 

χρησιμοποιούν ουσιαστικά 

ραδιοσυχνότητα για να 

επικοινωνούν με έναν αναγνώστη 

καρτών. 

 Ο αναγνώστης φωτίζει ουσιαστικά 

την έξυπνη κάρτα με ενέργεια έτσι 

ώστε να την τροφοδοτεί και στη 

συνέχεια να μπορεί να επικοινωνεί 

με την κάρτα. 

 Έχετε όριο 20 Ευρώ / 30 Λίρες για 

κάθε συναλλαγή χωρίς κωδικό PIN. 

 

 

Social Engineering: 

“Η τέχνη της χειραγώγησης ανθρώπων, ώστε 
να εγκαταλείψουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες”  

Παραδει γματα: 

 Τα μηνύ ματα "ψαρε ματος" (Phishing) τού 
ηλεκτρονικού  ταχύδρομει ού  

 Λη ψη ιδιωτικω ν πληροφοριω ν 
με σω τηλεφωνικω ν κλη σεων 

 Απο κτηση εύαι σθητων 
δεδομε νων χρησιμοποιω ντας 

 

Κατασκοπεία (Shoulder Surfing): 

 

Ει ναι ε νας τύ πος τεχνικη ς της κοινωνικη ς μηχανικη ς για τη 
λη ψη πληροφοριω ν ο πως προσωπικοι  αριθμοι  αναγνω ρισης, 
κωδικοι  προ σβασης και α λλα εμπιστεύτικα  δεδομε να, 
κοιτα ζοντας πα νω απο  τον ω μο τού θύ ματος.  Θα πρε πει να 
ει στε προσεχτικοι  ο ταν χρησιμοποιει τε το φορητο  ύπολογιστη  
η  το τηλε φωνο  σας σε δημο σιούς χω ρούς ο πως καφε  η  
βιβλιοθη κες για απατεω νες πού μπορει  να δούν το ο νομα 
χρη στη, τούς κωδικού ς 
προ σβασης και τις πληροφορι ες 
πιστωτικω ν καρτω ν σας. 



 

 

Information diving  

Το Information diving ει ναι η πρακτικη  της ανα κτησης 
πληροφοριω ν απο  ύλικο  πού ε χει απορριφθει  προηγούμε νως: 

 Απο  παρατημε νες σύσκεύε ς ύπολογιστω ν και 
αποθηκεύτικού ς χω ρούς, π.χ. Σκληροι  δι σκοι, CD, DVD, 
δισκε τες, εξωτερικοι  σκληροι  δι σκοι, USB δισκα κια. 

 Πιστωτικε ς / χρεωστικε ς κα ρτες 

 Απο  σκληρα  αντι γραφα, π.χ. χαρτια , αποδει ξεις απο  
οικονομικε ς κα ρτες η  / και τραπεζικε ς μεταφορε ς 

 

Πρε πει να αποφε ύγετε να πετα τε 
σύσκεύε ς πού μπορει  να περιε χούν 
εύαι σθητα δεδομε να ο πως οι 
σκληροι  δι σκοι και οι εξωτερικε ς 
σύσκεύε ς αποθη κεύσης και ο ταν 
πετα τε ε ντύπο ύλικο  να 
χρησιμοποιει τε μηχανε ς καταστροφη ς εγγρα φων. 

Pharming: 

Η ανακατεύ θύνση σε δο λιο ιστο τοπο (Pharming) ει ναι η 
περι πτωση ο πού ε νας χα κερ επιτι θεται 
σε ε να διακομιστη  DNS ο οποι ος 
αποθηκεύ ει τις διεύθύ νσεις URL των 
ιστο τοπων, στε λνοντας ε τσι τον χρη στη 
σε ε ναν ψεύ τικο ιστο τοπο χωρι ς τη 
γνω ση τού.  Ο χρη στης πολύ  πιθανο ν να 
εισα γει το ο νομα χρη στη, τούς κωδικού ς 
προ σβασης και ο χα κερ να αποκτη σει 
ε τσι αμε σως προ σβαση στις προσωπικε ς πληροφορι ες τού 
χρη στη. 

 

 

Προστασία των προσωπικών και οικονομικών 
μας δεδομένων  

 Κρατη στε ενημερωμε νο λογισμικο  προστασι ας 
απο  ιού ς (Antivirus) 

 Διατηρει τε το λειτούργικο  σύ στημα 
ενημερωμε νο 

 Εγκαταστη στε ε να τει χος προστασι ας 
(firewall) 

 Να ε χετε σύ νθετούς κωδικού ς προ σβασης 

 Αλλαγη  κωδικω ν προ σβασης σε τακτικη  βα ση 

 Μην ανοι γεται αρχει α απο  ύ ποπτα μηνύ ματα 
ηλεκτρονικού  ταχύδρομει ού και ιστο τοπούς 

 Να αποσύνδε εστε απο  τούς προσωπικού ς 
λογαριασμού ς σας (ιστο τοποι κοινωνικω ν 
με σων & τραπεζω ν) 

 Να παρακολούθει τε τις σύναλλαγε ς τού 
τραπεζικού  σας λογαριασμού  

 Κα ντε αγορε ς στο διαδι κτύο απο  αξιο πιστούς 
ιστο τοπούς 

 Να ει στε 
ενημερωμε νοι με τις 
τρε χούσες απα τες 
ασφαλει ας και τα 
τρωτα  σημει α 



 

 

Συμβουλές για ισχυρούς κωδικούς 
πρόσβασης  

 Γρα μματα, αριθμοι  και ειδικοι  χαρακτη ρες - 
τούλα χιστον 8 χαρακτη ρες 

 Οι κωδικοι  προ σβασης δεν πρε πει να 
κοινοποιού νται και πρε πει να αλλα ζονται 
τακτικα  

 Χρησιμοποιη στε φρα σεις προ σβασης αντι  
κωδικω ν προ σβασης 

 Παρα δειγμα αδύ ναμού κωδικού  προ σβασης: 

  abcde, 1234, john 

 Παρα δειγμα ισχύρού  κωδικού  προ σβασης: 

  g(A5+dT_k43%@8_H 

 

 

Τι είναι το ‘PaySafeCard’;  

Μια μέθοδος προπληρωμής της ηλεκτρονικής πληρωμής που 

βασίζεται σε κουπόνια με 16ψήφιο κωδικό PIN. 

Οι πελάτες μπορούν να λάβουν το κουπόνι σε καταστήματα που 

πωλούν τις κάρτες αυτές και χρησιμοποιούν την κάρτα για 

ηλεκτρονικές αγορές εισάγοντας τον κωδικό στο καλάθι τους. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουπόνι, όσο υπάρχει 

χρηματικό ποσό. 

Πλεονεκτήματα του 

‘PaySafeCard’  

Μειονεκτήματα του 

‘PaySafeCard’  

Ει ναι ασφαλη ς τρο πος 

πληρωμη ς.  Τα στοιχει α της 

πιστωτικη ς κα ρτας δεν 

διατρε χούν κανε να κι νδύνο σε 

περι πτωση απα της η  κλοπη ς 

Υπα ρχει ο ριο 1000 εύρω  

Οι προσωπικε ς και οικονομικε ς 

πληροφορι ες των πελατω ν θα 

παραμει νούν απο λύτα ασφαλει ς 

και ανω νύμες 

Δεν ει ναι κατα λληλο για τύχερα  

παιχνι δια στο διαδι κτύο 

Η πληρωμη  με PaySafeCard ει ναι 
γρη γορη και απλη  

Δεν επιτρε πει την ανα ληψη 

χρημα των 

Το ύπο λοιπο των PIN μπορει  να 
χρησιμοποιηθει  για οποιαδη ποτε 

πληρωμη  

Οι πελα τες δεν μπορού ν να 

ύπερβού ν τα κεφα λαια  τούς 

Οι πελα τες μπορού ν να επιλε ξούν 
την τιμη  τού PIN ανα λογα με τις 

ανα γκες τούς 

Το PaySafeCard χρεω νει μηνιαι α 

τε λη σύντη ρησης 



 

 

Τι είναι το ‘PayPal’;  

 Το PayPal ει ναι μια ύπηρεσι α πού σας δι νει 
την εύκαιρι α να πληρω σετε, να λα βετε 
πληρωμε ς και να μεταφε ρετε χρη ματα. 

 Οι πελα τες πρε πει να καταχωρη σούν την πιστωτικη  η  την 
χρεωστικη  κα ρτα με ε ναν λογαριασμο  PayPal. 

 Στη σύνε χεια, μπορού ν να πληρω σούν επιλε γοντας το PayPal 
στο ταμει ο, σύνδεο μενοι στο λογαριασμο  τούς PayPal και 

Τα μέλη του PayPal είναι σε θέση να: 

 Μεταφε ρούν χρη ματα απο  τον τραπεζικο  τούς λογαριασμο  στο 
λογαριασμο  PayPal. 

 Μεταφε ρούν χρη ματα απο  το λογαριασμο  PayPal στο PayPal 
α λλού με λούς 

 Αποκτη σούν μια χρεωστικη  κα ρτα PayPal 

 Λα βούν πληροφορι ες σχετικα  με τον λογαριασμο  τούς στο PayPal 

Πλεονεκτήματα του ‘PayPal’  Μειονεκτήματα του ‘PayPal’  

Ασφα λεια πιστωτικω ν καρτω ν Το PayPal δεν σύμμορφω νεται με 

τούς νο μούς και τούς κανονισμού ς 

των τραπεζω ν. 

Οι μεταφορε ς PayPal ει ναι α μεσες Το PayPal μπορει  να παγω σει 

ορισμε νούς λογαριασμού ς για μια 

χρονικη  περι οδο. 

Ο λογαριασμο ς PayPal ει ναι 
ασφαλη ς 

Το PayPal μπορει  να κρατη σει τα 

χρη ματα  σας 

Δεν ύπα ρχούν ετη σιες σύνδρομε ς 
μελω ν, χωρι ς τε λη επεξεργασι ας, 

χωρι ς χρε ωση ύπηρεσιω ν 

Το σύ στημα επαλη θεύσης PayPal 

χρεια ζεται πολύ  χρο νο 

Οι επιλεγμε νοι λιανοπωλητε ς 
ε χούν εκπτω σεις για πελα τες Pay-

Pal 

 

Εύε λικτες ηλεκτρονικε ς πληρωμε ς.     

 

 


