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Τι είναι η Ασφάλεια της 
Τεχνολογίας των 
Πληροφοριών; 

? 



Η Ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών είναι:  

• Είναι ένα σύνολο στρατηγικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οργανωτικά 
περιουσιακά στοιχεία όπως υπολογιστές, δίκτυα και δεδομένα. 

• Διατηρεί την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των 
ευαίσθητων πληροφοριών, εμποδίζοντας την πρόσβαση των 
εξελιγμένων χάκερ. 

 
(Definition from Cisco Systems, https://www.cisco.com) 



Ηλεκτρονικός τραπεζικός λογαριασμός 



Παράδειγμα ενός ηλεκτρονικού τραπεζικού 
λογαριασμού: 



Τι προσφέρουν οι ηλεκτρονικές τράπεζες (Online 
Banks); 

1. Οι πελάτες ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στις τράπεζες 

2. Ευκαιρίες για διεθνή τραπεζική 

3. Η διαδικασία για οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι γρήγορη 
και αποτελεσματική 

4. Διατίθεται όλο το χρόνο και από οποιοδήποτε σημείο με 
σύνδεση στο Διαδίκτυο 

5. Ο πελάτης είναι σε θέση να παρακολουθεί οποτεδήποτε τον 
λογαριασμό 

6. Εύκολη ανίχνευση τυχόν απειλών 

 



Μειονεκτήματα της ‘Ηλεκτρονικής Τραπεζικής’ (Online 
Banking) 

1. Ο λογαριασμός μπορεί να χακαριστεί από μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω του διαδικτύου 

2. Όταν ο διακομιστής της τράπεζας δεν λειτουργεί, ο πελάτης δεν 
μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική τραπεζική 

3. Εάν η σύνδεση στο διαδικτυο είναι αδύναμη, μπορεί να είναι 
δύσκολο για τον πελάτη να διαπιστώσει με βεβαιότητα εάν η 
συναλλαγή ήταν επιτυχής 

4. Ορισμένες τράπεζες παρέχουν ανεπαρκείς υπηρεσίες για το 
διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα τους, σε αντίθεση με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται όταν οι πελάτες επισκέπτονται 
οποιοδηποτε υποκατάστημα 

 



Ας κάνουμε hacking! 



Τι πήγε λάθος στο προηγούμενο μας παράδειγμα; 

• Ο ιστότοπος της Τράπεζας δεν προστατεύεται σωστά! 
– Χρειάζεστε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

 

• Το άτομο δεν αξιολόγησε τις πληροφορίες που 
μοιράστηκε σωστά! 
• Πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών 
πληροφοριών 



Τι πρέπει να ψάχνουμε σε έναν ιστότοπο 

Κατά τη σύνδεση με ιστότοπους και ειδικά ιστότοπους, όπως 
ηλεκτρονικές τράπεζες και ηλεκτρονικά καταστήματα, όπου 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία (όπως 
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), πρέπει να λάβουμε υπόψη 
δύο σημαντικά στοιχεία: 

– Ασφαλής σύνδεση - https 

– Ψηφιακά πιστοποιητικά (Digital Certificates) – Εικονίδιο 
Κλειδαριάς  



Ανασφαλής Σύνδεση:  



Ασφαλής Σύνδεση:  



Γιατί χρειαζόμαστε κρυπτογράφηση κατά την 
αποστολή και λήψη δεδομένων; 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 



Ασφαλής σύνδεση – κρυπτογράφηση 

• Κρυπτογράφηση - Εφαρμογή δεδομένων σε μια μαθηματική 
συνάρτηση (Αλγόριθμος) η οποία καθιστά τα δεδομένα 
κωδικοποιημένα έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν από μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες 

• Αποκρυπτογράφηση – Το αντίστροφο της κρυπτογράφησης.  
Μετατροπή κρυπτογραφημένου κειμένου σε ευανάγνωστο κείμενο 

Κρυπτογραφημένο 
κείμενο 

Hi PFP 
Students! 

Απλό Κείμενο 

Ag37!6&#
43#!#3$#
87*3#$^* 

Hi PFP 
Students

! 

Αποκρυπτογραφημένο - 
Απλό κείμενο 

Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση  



ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

Συμμετρική κρυπτογράφηση 
(Κρυπτογράφηση ιδιωτικού 

κλειδιού) – Symmetric 
encryption (Private key 

encryption): 

Ασύμμετρη κρυπτογράφηση 
(Κρυπτογράφηση δημόσιου 

κλειδιού) – Asymmetric 
encryption (Public key 

encryption): 



Συμμετρική κρυπτογράφηση  - Symmetric encryption 

Hi PFP 
Student

s! 

Απλό 
Κείμενο 

Ag37!6&
#43#!#3
$#87*3#

$^* 

Κρυπτογρ
αφημένο 
κείμενο 

Hi PFP 
Student

s! 

Ιδιωτικό κλειδί - Ο 
αποστολέας και ο δέκτης 
έχουν το ίδιο κλειδί 

Ag37!6&
#43#!#3
$#87*3#

$^* 

Κρυπτογρ
αφημένο 
κείμενο 

Απλό 
Κείμενο 

Κρυπτογράφηση με ιδιωτικό κλειδί Αποκρυπτογράφηση με ιδιωτικό κλειδί 



Ασύμμετρη κρυπτογράφηση  - Asymmetric encryption 

Hi PFP 
Student

s! 

Απλό 
Κείμενο 

Ag37!6&
#43#!#3
$#87*3#

$^* 

Κρυπτογραφ
ημένο 
κείμενο 

Hi PFP 
Student

s! 

Ζητήστε το δημόσιο κλειδί 

Ag37!6&
#43#!#3
$#87*3#

$^* 

Κρυπτογραφη
μένο κείμενο 

Απλό 
Κείμενο 

Κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί Αποκρυπτογράφηση με ιδιωτικό κλειδί 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 
ΔΕΚΤΗΣ 

Αποστολή δημόσιου κλειδιού 

1 

2 

3 



Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate) - 1 

• Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) επαληθεύει την 
αυθεντικότητα και τη νομιμότητα ενός ιστότοπου 

• Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να εμφανίσει μια 
ειδοποίηση ανασφαλή ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά 
εξακολουθεί να επιτρέπει την είσοδο στον χρήστη 

• Ένα προειδοποιητικό σήμα υποδεικνύει ότι ο ιστότοπος ενδέχεται 
να αποτελεί απειλή και κίνδυνο για την ασφάλεια 

• Ένας ασφαλής ιστότοπος διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό που 
επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλές και γνήσιος  

19 



Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate) - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.ogcio.gov.hk) 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 



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. https://www.seb.ee/eng/everyday-banking/credit-cards/virtual-card 



Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα μιας Πιστωτικής 
Κάρτας Διαδικτύου (Internet Credit Card) 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

• 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 

• 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 



Μέρη πιστωτικής κάρτας 

https://www.thebalance.com/parts-of-a-debit-or-credit-card-front-and-back-315489 



Πληρωμές  3D Secure Credit card payments 

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 
www.icicibank.com 



Πληρωμές Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επαφή 
(Contactless Credit Card payments)  

• 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. 

http://canada.creditcards.com/credit-card-news/contactless-payment-myths-1264.php 



Social Engineering 

“Η τέχνη της χειραγώγησης ανθρώπων, ώστε να εγκαταλείψουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες” (https://www.webroot.com) 

 

Παραδείγματα: 

• Τα μηνύματα "ψαρέματος" (Phishing) του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

• Λήψη ιδιωτικών πληροφοριών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων 

• Απόκτηση ευαίσθητων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα 
κοινωνικά μέσα 

 

https://www.webroot.com/




Κατασκοπεία (Shoulder surfing) 

Είναι ένας τύπος τεχνικής της κοινωνικής 
μηχανικής για τη λήψη πληροφοριών όπως 
προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης, κωδικοί 
πρόσβασης και άλλα εμπιστευτικά δεδομένα, 
κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο του θύματος.  
Θα πρέπει να είστε προσεχτικοί όταν 
χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή ή το 
τηλέφωνό σας σε δημόσιους χώρους όπως 
καφέ ή βιβλιοθήκες για απατεώνες που 
μπορεί να δουν το όνομα χρήστη, τους 
κωδικούς πρόσβασης και τις πληροφορίες 
πιστωτικών καρτών σας (Wikipedia.org) 
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(https://dataprotectioncenter.com/wp-content/uploads/2016/01/visual-hacking.jpg) 



Information diving 
Το Information diving είναι η πρακτική της ανάκτησης 
πληροφοριών από υλικό που έχει απορριφθεί 
προηγουμένως: 

• Από παρατημένες συσκευές υπολογιστών και 
αποθηκευτικούς χώρους, π.χ. Σκληροί δίσκοι, CD, DVD, 
δισκέτες, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, USB δισκάκια. 

• Πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες 

• Από σκληρά αντίγραφα, π.χ. χαρτιά, αποδείξεις από 
οικονομικές κάρτες ή / και τραπεζικές μεταφορές 

Πρέπει να αποφέυγετε να πετάτε συσκευές που μπορεί να 
περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα όπως οι σκληροί δίσκοι 
και οι εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και όταν πετάτε 
έντυπο υλικό να χρησιμοποιείτε μηχανές καταστροφής 
εγγράφων. 

30 

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



Pharming 

Η ανακατεύθυνση σε δόλιο ιστότοπο 
(Pharming) είναι η περίπτωση όπου 
ένας χάκερ επιτίθεται σε ένα 
διακομιστή DNS ο οποίος 
αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των 
ιστότοπων, στέλνοντας έτσι τον 
χρήστη σε έναν ψεύτικο ιστότοπο 
χωρίς τη γνώση του.  Ο χρήστης πολύ 
πιθανόν να εισάγει το όνομα χρήστη, 
τους κωδικούς πρόσβασης και ο 
χάκερ να αποκτήσει έτσι αμέσως 
πρόσβαση στις προσωπικές 
πληροφορίες του χρήστη. 31 

(https://www.cybersecureasia.com) 



Απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω τραπεζικών 
μηνυμάτων  



Προστασία των προσωπικών και οικονομικών μας 
δεδομένων  

1. Κρατήστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς (Antivirus) 

2. Διατηρείτε το λειτουργικό σύστημα ενημερωμένο 

3. Εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας (firewall) 

4. Να έχετε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης 

5. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης σε τακτική βάση 

6. Μην ανοίγεται αρχεία από ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και ιστότοπους 

7. Να αποσυνδέεστε από τους προσωπικούς λογαριασμούς σας (ιστότοποι 
κοινωνικών μέσων & τραπεζών) 

8. Να παρακολουθείτε τις συναλλαγές του τραπεζικού σας λογαριασμού 

9. Κάντε αγορές στο διαδίκτυο από αξιόπιστους ιστότοπους 

10. Να είστε ενημερωμένοι με τις τρέχουσες απάτες ασφαλείας και τα τρωτά 
σημεία 



Συμβουλές για ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης  

• Γράμματα, αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες - 
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες 

• Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να 
κοινοποιούνται και πρέπει να αλλάζονται 
τακτικά 

• Χρησιμοποιήστε φράσεις πρόσβασης αντί 
κωδικών πρόσβασης 

• Παράδειγμα αδύναμου κωδικού πρόσβασης: 
– abcde, 1234, john 

•  Παράδειγμα ισχυρού κωδικού πρόσβασης: 
– g(A5+dT_k43%@8_H 

Password cracking: weak vs. strong passwords 

(https://www.betterbuys.com/estimating-password-cracking-times) 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

PAYSAFECARD ΚΑΙ PAYPAL – ΈΝΑς 
ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΟς ΤΡΌΠΟς ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗς 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ 



Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής 

- PaySafeCard 
  

- PayPal 
  



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 και Μειονεκτήματα του ‘PaySafeCard’ 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

• Είναι ασφαλής τρόπος πληρωμής.  Ο 
τραπεζικός λογαριασμός ή τα στοιχεία της 
πιστωτικής κάρτας δεν διατρέχουν κανένα 
κίνδυνο σε περίπτωση απάτης ή κλοπής 

• Οι προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες 
των πελατών θα παραμείνουν απόλυτα 
ασφαλείς και ανώνυμες 

• Η πληρωμή με PaySafeCard είναι γρήγορη και 
απλή. 

• Το υπόλοιπο των PIN μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πληρωμή 

• Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την τιμή 
του PIN ανάλογα με τις ανάγκες τους 

• Υπάρχει όριο 1000 ευρώ 
• Δεν είναι κατάλληλο για τυχερά 

παιχνίδια στο διαδίκτυο 
• Δεν επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων 
• Οι πελάτες δεν μπορούν να υπερβούν 

τα κεφάλαιά τους 
• Το PaySafe χρεώνει μηνιαία τέλη 

συντήρησης 



Τι είναι το ‘PayPal’; 

Το PayPal είναι μια υπηρεσία που σας 
δίνει την ευκαιρία να πληρώσετε, να 
λάβετε πληρωμές και να μεταφέρετε 
χρήματα. 

Οι πελάτες πρέπει να καταχωρήσουν 
την πιστωτική ή την χρεωστική 
κάρτα με έναν λογαριασμό PayPal. 

Στη συνέχεια, μπορούν να 
πληρώσουν επιλέγοντας το PayPal 
στο ταμείο, συνδεόμενοι στο 
λογαριασμό τους PayPal και 
επιβεβαιώνοντας την πληρωμή. 

Τα μέλη του PayPal είναι σε θέση να: 

• Μεταφέρουν χρήματα από τον 
τραπεζικό τους λογαριασμό στο 
λογαριασμό PayPal. 

• Μεταφέρουν χρήματα από το 
λογαριασμό PayPal στο PayPal 
άλλου μέλους 

• Αποκτήσουν μια χρεωστική κάρτα 
PayPal 

• Λάβουν πληροφορίες σχετικά με 
τον λογαριασμό τους στο PayPal 



Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του ‘PayPal’ 

Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

• Ασφάλεια πιστωτικών καρτών 
• Οι μεταφορές PayPal είναι άμεσες 
• Ο λογαριασμός PayPal είναι ασφαλής 
• Δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές 

μελών, χωρίς τέλη επεξεργασίας, 
χωρίς χρέωση υπηρεσιών 

• Οι επιλεγμένοι λιανοπωλητές έχουν 
εκπτώσεις για πελάτες PayPal 

• Ευέλικτες ηλεκτρονικές πληρωμές.  
Οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να 
πληρώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας 
και να λάβουν χρήματα από άλλους 
λογαριασμούς PayPal 

• Το PayPal δεν συμμορφώνεται 
με τους νόμους και τους 
κανονισμούς των τραπεζών. 

• Το PayPal μπορεί να παγώσει 
ορισμένους λογαριασμούς για 
μια χρονική περίοδο. 

• Το PayPal μπορεί να κρατήσει 
τα χρήματά σας 

• Το σύστημα επαλήθευσης 
PayPal χρειάζεται πολύ χρόνο 


