
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ  
ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΟΥ.

Φιλαράκια μου καλά, σε όλους  μας αρέσει η χρήση του υπολογιστή για 
διάφορους λόγους. Άλλος τον χρησιμοποιεί για εργασίες, για τη δουλειά του ή για 
διασκέδαση. Όμως, υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε 
«ασφαλείς» στη χρήση του υπολογιστή.

    Έτσι πρέπει:

● Να χρησιμοποιώ κωδικούς με πολλούς και διαφορετικούς 
χαρακτήρες.

● Να μη βάζω ποτέ στους κωδικούς  το όνομα και την 
ημερομηνία γέννησής μου.

● Να χρησιμοποιώ πολύπλοκους κωδικούς με σύμβολα, 
αριθμούς και γράμματα.

● Οι κωδικοί μου να είναι πάνω από 8 χαρακτήρες.

● Κάθε κωδικός να είναι διαφορετικός από τους άλλους.

● Να μην αποκαλύπτω σε κανέναν τους κωδικούς μου.

● Αν μπω στους λογαριασμούς μου από άλλον υπολογιστή να 
μην ξεχνώ να αποσυνδέομαι από αυτούς.
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73 Δημοτικό χολείο  

Σρώων 2 Άνω Πετράλωνα 

Ε’ Σάξη  Αγνή Κ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΣΛΟ: ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΣΟΤ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΑΥΑΛΕΣΕΡΟΤ! 

 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΩ ΣΟΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ. 
 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 

ΓΙΝΟΤΝ ΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ  

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΑΥΑΛΕΣΕΡΟΙ: 

BHMA 1 Έλεγχος Ασφάλειας. 

 ΒΗΜΑ 2 Ενημέρωση 

λογισμικού. 

 ΒΗΜΑ 3  Κατάργηση εφαρμογών που δεν χρειάζεστε.  

 ΒΗΜΑ 4  Προστασία  από ύποπτα μηνύματα. 
 ΑΓΝΗ Κ. 





 

ΠΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΑΝ ΙΧΥΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΒΑΗ!! 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ 

 

 

 

 Να αποφεφγω το προφανζσ-Κωδικοί που περιζχουν το 

όνομά μασ τθν θμερομθνία γζννθςισ μασ είναι εφκολο 

να παραβιαςτοφν. 

 Να χρθςιμοποιώ γράμματα μαηί με αρικμοφσ και 

ςφμβολα. 

 Να χρθςιμοποιώ περιςςότερουσ από 8 χαρακτιρεσ. 

 Να μθ χρθςιμοποιώ λζξεισ που υπάρχουν ςτο λεξικό. 

 Να μθ χρθςιμοποιώ τον ίδιο κωδικό πρόςβαςθσ ςε 

όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ μου. 

 Να μθν εμπιςτεφομαι ςε κανζναν τουσ κωδικοφσ 

αςφαλείασ μου. 

 Όταν μπαίνω ςτουσ λογαριαςμοφσ μου από άλλο 

υπολογιςτι να ςιγουρεφομαι ότι ζχω αποςυνδεκεί. 
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 Πρϋπει ο κωδικός να ϋχει πολλϊ ψηφύα και αριθμούς. 
 

 Ο κωδικός, δεν πρϋπει να ϋχει την ημερομηνύα γϋννησός 

μας ό το όνομϊ μας επειδό μπορεύ να παραβιαστεύ. 
 

 Να  μην χρησιμοποιώ τον ύδιο κωδικό σε όλους τους 
λογαριασμούς μου. 

 

 Όταν μπαύνω στους λογαριασμούς μου σε ϊλλους 
υπολογιστϋς πρϋπει να αποσυνδϋομαι. 

 

 Δεν πρϋπει να χρησιμοποιώ περισσότερουςαπό 8 
χαρακτόρες. 

 

 Δεν πρϋπει να παύρνω λϋξεις από το λεξικό. 
 

 

 

 

Προστατεύω τους λογαρια- 
σμούς μου 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ: 

Stefi
Text Box
70ο ΔΣ - Τίνος Α.



ΠΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΑΝ 

ΙΧΥΡΟ ΚΩΔΙΚΟ 

1)ΔΕΝ πρζπει να βάηω τo όνομά 

μου και τθν θμερομθνία γζννθςισ 

μου. 

 2) Ο κωδικόσ μου πρζπει να ζχει 

τουλάχιςτον 8 διαφορετικά ςφμβολα , 

γράμματα και αρικμοφσ. 

3)Να μθ χρθςιμοποιώ λζξεισ από το 

λεξικό. 

4)Να μθ δίνω ςε κανζναν τον 

κωδικό μου. 
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ΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΨΩ ΣΟΤ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΜΟΤ ΜΕ 

ΣΡΙΑ ΒΗΜΑΣΑ. 
 

1. Βάδω σύμβολα, αριθμούς και γράμματα (κευαλαία και πεδά).  
 
Π.χ.#&tou47DΗgre.  

 

 

 

 

 

2. Να ζχω διαφορετικοφς κωδικοφς σε κάθε μου λογαριασμό για 
λόγους ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

3. Δεν δίνω σε κανζναν τους κωδικοφς μου.   
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ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 

ΕΝΑΝ  

ΙΣΧΥΡΟ ΚΩΔΙΚΟ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Δεν βάζουμε ποτέ 

εύκολους κωδικούς όπως 

το όνομά μας και την 

ημερομηνία γέννησής                  

μας!!! 

Να χρησιμοποιώ 

γράμματα μαζί με 

αριθμούς και σύμβολα και 

περισσότερους από 8 

χαρακτήρες!!! 

Δεν δίνω σε κανέναν 

τους κωδικους 

ασφαλείας μου!!! 



 

 

 

 

 

 

 

Όταν μπαίνω στους 

λογαριασμούς μου 

από άλλο υπολογιστή 

να σιγουρεύομαι ότι 

έχω αποσυνδεθεί!!! 

Δε χρησιμοποιώ τον 

ίδιο κωδικό 

πρόσβασης  σε όλους 

τους λογαριασμούς  

μου!!! 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  

Ε’ ΤΑΞΗ 
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