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Η δημιουργία ενός ασφαλούς κωδικού πρόσβασης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
προστασία του οποιουδήποτε ηλεκτρονικού λογαριασμού σας. Ένας ισχυρός κωδικός
πρόσβασης βοηθάει:
- Να διατηρείτε τα προσωπικά στοιχεία σας ασφαλή.
- Να προστατεύετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αρχεία και άλλο
περιεχόμενό σας.
- Να αποτρέπεται η παραβίαση του λογαριασμού σας.

1. Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις δημιουργίας κωδικού πρόσβασης
Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης με 8 ή περισσότερους χαρακτήρες. Μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος να μην:
- Χρησιμοποιείται από πολλούς άλλους λογαριασμούς σας.
- Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στον λογαριασμό σας στο παρελθόν.

2. Ακολουθήστε τις συμβουλές για τη δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης
Εάν δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, είναι σχεδόν αδύνατο να τον μαντέψει
κάποιος άλλος. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να μάθετε πώς μπορείτε να
δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και έπειτα εφαρμόστε τες στον δικό σας.
Συνδυάστε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρακτήρων
Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό αλφαριθμητικών χαρακτήρων (γράμματα και αριθμούς)
και συμβόλων:
- Κεφαλαία γράμματα. Παραδείγματα: A, W, J
- Πεζά γράμματα. Παραδείγματα: a, w, j
- Αριθμούς. Παραδείγματα: 1, 8, 2
- Σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες. Παραδείγματα: ^#* !
Προτάσεις και παραδείγματα
Αντικαταστήστε γράμματα με αριθμούς και σύμβολα: Επιλέξτε μια λέξη ή φράση και
χρησιμοποιήστε αριθμούς και σύμβολα στη θέση ορισμένων γραμμάτων. Παραδείγματα:

- Ο κωδικός "Kalo Pasxa" γίνεται "kAl@PasxA"
- Ο κωδικός "Pali Vrexei" γίνεται "PAl!Vr3xe1"
Συμπτύξτε μια πρόταση: Σκεφτείτε μια πρόταση και χρησιμοποιήστε το πρώτο γράμμα
κάθε λέξης. Παράδειγμα:
- Η πρόταση "Η Top.Host είναι η καλύτερη εταιρία φιλοξενίας" γίνεται "HteiKeF"
Χρησιμοποιήστε πολύ μεγάλους κωδικούς πρόσβασης: Οι μεγάλοι κωδικοί πρόσβασης είναι
πολύ πιο ισχυροί από τους μικρότερους. Αν επιτρέπεται η χρήση κενών διαστημάτων,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις ή φράσεις που θυμάστε από τα αγαπημένα σας
τραγούδια, έργα, ή ποιήματα. Παράδειγμα:
- E1sA1 PAnToU
- Otan anoixei ena parathiro 8a nai parhgoria
Μην χρησιμοποιείτε προσωπικά σας στοιχεία
Αποφύγετε τη χρήση στοιχείων που μπορεί να γνωρίζουν άλλοι για εσάς ή που θα
μπορούσαν να ανακαλύψουν εύκολα. Παραδείγματα:
- Την μάρκα του πρώτου σας αυτοκινήτου.
- Το όνομα του κατοικίδιου σας.
- Το όνομα της μητέρας σας.
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε συνηθισμένες λέξεις
Καλό θα είναι να αποφεύγετε απλές καθημερινές, συνηθισμένες λέξεις, όπως:
- Προφανείς λέξεις και φράσεις, όπως "kodikos" ή "Password" ή "valememesa"
- Αλληλουχίες χαρακτήρων, όπως "abcd" ή "1234"
- Ακολουθίες πληκτρολογίου, όπως "qwerty"
Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για σημαντικούς
λογαριασμούς σας, όπως αυτούς που σχετίζονται με το email σας ή το web banking σας.
Αποφεύγετε την χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης σε πολλούς λογαριασμούς καθώς
είναι πολύ επικίνδυνη. Αν κάποιος ανακαλύψει τον κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό
σας, θα δοκιμάσει σίγουρα να συνδεθεί και σε άλλους λογαριασμούς σας, έτσι ώστε να
αποκτήσει πρόσβαση στο email σας ή ακόμη και στα χρήματά σας.

3. Διατηρείτε τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείς
Αποφύγετε να αφήνετε σημειώσεις με τους κωδικούς πρόσβασης στον υπολογιστή ή στο
γραφείο σας. Κάποιος που έχει φυσική πρόσβαση σε αυτά τα μέρη μπορεί εύκολα να κλέψει
αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσει για να συνδεθεί σε λογαριασμούς σας.
Εάν δυσκολεύεστε να απομνημονεύσετε πολλά και διαφορετικά password, χρησιμοποιήστε
ένα αξιόπιστο πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης όπως το 1password.

