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Όσο πιο ισχυρός είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο δυσκολότερο 
είναι να παραβιαστεί ο λογαριασμός σας.  

Δημιουργείτε κωδικούς πρόσβασης 15 τουλάχιστον χαρακτήρων, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών 
γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, εφόσον επιτρέπεται. 

Μια καλή λύση είναι να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό — να 
χρησιμοποιήσετε μια πρόταση που περιλαμβάνει ασυνήθιστες λέξεις ή 
λέξεις από διαφορετικές γλώσσες.  Επιπλέον, χρησιμοποιείτε πάντοτε 
μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για όλους τους διαδικτυακούς σας 
λογαριασμούς.

1. Επιλέγετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης

Ο διαχειριστής κωδικών πρόσβασης είναι ένας βολικός τρόπος να 
διαχειρίζεστε τους κωδικούς πρόσβασής σας. Πολλοί διαχειριστές 
κωδικών πρόσβασης εξαιρετικής ποιότητας είναι εύχρηστοι και 
διατίθενται δωρεάν. Δημιουργούν για λογαριασμό σας ισχυρούς 
κωδικούς πρόσβασης και τους διατηρούν ασφαλείς. 

Εάν προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε διαχειριστή κωδικού 
πρόσβασης, γράψτε τους κωδικούς σας σε σημειωματάριο και 
διατηρήστε το σε ασφαλές σημείο μακριά από τον υπολογιστή 
σας.

2. Χρησιμοποιείτε διαχειριστή κωδικών πρόσβασης
(Password Manager)

Η  πολυπαραγοντική πιστοποίηση γνησιότητας [όπως η επαλήθευση 
δύο παραγόντων (2FA)] παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για 
την προστασία των λογαριασμών σας. 

Πρόκειται για μέθοδο ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας, στο 
πλαίσιο της οποίας πρέπει να προσκομίσετε δύο ή περισσότερα 
στοιχεία (παράγοντες) για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας και να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, για παράδειγμα έναν 
κωδικό πρόσβασης και έναν κωδικό που αποστέλλεται στο κινητό σας 
τηλέφωνο. Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας δεν είναι δυνατή χωρίς 
την εισαγωγή αυτού του κωδικού.

Ενεργοποιήστε την πολυπαραγοντική πιστοποίηση 
γνησιότητας (MFA)

Για περισσότερη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε έναν 
διαχειριστή κωδικών πρόσβασης που θα 
δημιουργήσει ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για 
λογαριασμό σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα 
πολυπαραγοντικής πιστοποίησης γνησιότητας, 
σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος, ώστε να 
έχετε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρήσετε 
τους λογαριασμούς σας ασφαλείς.

4. Κάντε όλα τα παραπάνω!

Όπως το να κλειδώνουμε τις πόρτες μας είναι ζωτικής σημασίας ώστε τα σπίτια μας να είναι 
ασφαλή από διαρρήκτες, έτσι και η μέριμνα για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας 
λογαριασμών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία μας από εγκληματίες του 
κυβερνοχώρου — και οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν το μέσο για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.  Παρακάτω θα διαβάσετε ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε 
τους λογαριασμούς σας ασφαλείς στο διαδίκτυο.

Χρήσιμες συμβουλές για τη 
διασφάλιση των 

λογαριασμών σας


