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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

Στην απλούστερη μορφή του, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν 
υπολογιστή προς κάποιον άλλο. Μέσω του e-
mail επιτυγχάνεται η γρήγορη μεταβίβαση 
αλληλογραφίας καθώς επίσης αρχείων 
εικόνας και κειμένου. Κάποιος μπορεί να λάβει 
προσωπικά ή επαγγελματικά μηνύματα, 
επισυνάπτοντας μάλιστα σε αυτά 
οποιουδήποτε τύπου αρχεία, είτε αυτό θα 
είναι εικόνα, ήχος, βίντεο είτε κάποιο αρχείο 
Word ή Excel.  



gmail 

• Το Gmail είναι δωρεάν, υποστηριζόμενη 
από διαφημίσεις υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που παρέχεται από την Google. Οι 
χρήστες έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο 
Gmail ως ασφαλές webmail, καθώς και μέσω των 
πρωτοκόλλων POP3 ή IMAP4.  Η λειτουργία του 
Gmail άρχισε την 1 Απριλίου 2004 ως beta 
έκδοση μόνο μέσω προσκλήσεων και έγινε διαθέσιμο 
στο ευρύ κοινό στις 7 Φεβρουαρίου 2007, όντας 
ακόμα σε κατάσταση beta Η υπηρεσία 
αναβαθμίστηκε από κατάσταση beta στις 7 Ιουλίου 
2009, μαζί με τις υπόλοιπες εφαρμογές της 
σουίτας Google Apps 

 

 

marilena2005@gmail.com 
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hotmail 

• To Windows Live 
Hotmail (προηγουμένως γνωστό 
ως MSN Hotmail καιHotmail) είναι μια 
δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο διαδίκτυο της 
οικογένειας υπηρεσιών Windows 
Live από τη Microsoft. 
Πρωτοδημιουργήθηκε από τον Jack 
Smith και τον Sabeer Bhatia και 
κυκλοφόρησε το 1996. Ήταν μία από τις 
πρώτες δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το Hotmail περιήλθε 
το 1997 στην κατοχή τηςMicrosoft.  

 

• tatiana20love@hotmail.com 
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yahoo 

• Η Yahoo (Γιαχού) είναι εταιρεία διαδυκτιακών  
υπ[ηρεσιών. Είναι ένας από τους  πιο 
γνωστούς και  καταλόγους 
ιστοσελίδων του διαδικτύου. Αν και ξεκίνησε ως 
θεματικός κατάλογος, αργότερα εξελίχτηκε και σε 
μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης. Προσφέρει 
στους χρήστες του έναν μεγάλο αριθμό 
υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο(Yahoo! Mail), μηχανή 
αναζήτησης, ομάδες χρηστών, νέα, παιχνίδια, 
διαφημίσεις και ακόμα και ένα πρόγραμμα 
για άμεσα ηλεκτρονικά μηνύματα, το Yahoo! 
Messenger.  

 

• supersofia289@yahoo.com 
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otenet 

• Η Otenet (εμπορικό σήμα της 
OTENET A.E) είναι εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 1996και έχει ως 
αντικείμενό της την παροχή 
Υπηρεσιών Διαδικτύου,Τηλεπικο
ινωνιακών Υπηρεσιών και 
διαδικτυακών Λύσεων στον 
ελλαδικό χώρο και σε ορισμένες 
χώρες του εξωτερικού. Ο 
βασικός μέτοχος της Otenet 
είναι οΟΤΕ με ποσοστό 94,58%. 
Μέτοχοι με μικρότερα ποσοστά 
είναι Δημόσια Εκπαιδευτικά και 
Ερευνητικά Ιδρύματα.  

 

• lovekarin2016@net.com 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι πιο συνηθείς  κίνδυνοι είναι οι εξής 

 

το spam 

 

το phising 

 

οι  ιοί 

 



SPAM 

• Το e-mail spam είναι συνήθως 
ένα ανεπιθύμητο / διαφημιστικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν λάβετε 
ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που 
πιθανόν να είναι ανεπιθύμητο, 
δεν θα πρέπει να απαντήσετε σε 
αυτό, να κάνετε 31 κλικ ή να το 
προωθήσετε. Εάν είναι δυνατόν 
θα πρέπει να το διαγράψετε 
χωρίς να το ανοίξετε ή να κάνετε 
κλικ σε κάποιο σύνδεσμο μέσα 
σε αυτό. Το spam είναι 
ενοχλητικό, γιατί πιθανόν να 
εμπεριέχει απάτη. 



PHISHING 
Το “Phishing” είναι ένας τύπος 

εξαπάτησης που έχει σχεδιαστεί για 
την κλοπή της ταυτότητάς σας. Οι 
επιτήδειοι της ηλεκτρονικής απάτης 
σας πλησιάζουν με ψεύτικα 
προσχήματα και προσπαθούν να σας 
πείσουν να κοινοποιήσετε σημαντικές 
προσωπικές πληροφορίες, όπως 
αριθμούς πιστωτικών καρτών, 
κωδικούς πρόσβασης ή δεδομένα του 
λογαριασμού σας. Οι απάτες 
ψαρέματος μπορεί να γίνουν 
αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου, 
ενώ διακινούνται μέσω ανεπιθύμητων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, pop-up 
windows ή άμεσων μηνυμάτων 
(Instant messaging).  



FARMING 
“Pharming” σημαίνει παραπομπή από 

μία ιστοσελίδα σε μια άλλη 
πανομοιότυπη, έτσι ώστε να σας 
ξεγελάσουν και να καταχωρήσετε 
το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
χρήστη στη βάση δεδομένων της 
πλαστής ιστοσελίδας. Ιστοσελίδες 
τραπεζών ή αντίστοιχων 
οικονομικών οργανισμών είναι 
συχνά στόχοι τέτοιων επιθέσεων, 
κατά τις οποίες εγκληματίες 
προσπαθούν να αποσπάσουν 
προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να 
βρουν πρόσβαση στον τραπεζικό 
σας λογαριασμό, να κλέψουν την 
ταυτότητά σας ή να διαπράξουν 
άλλου είδους απάτη στο όνομά 
σας.  



Τρόποι Προστασίας  

Τι μπορείτε να κάνετε: 

 

• Τοποθετήστε ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 
Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε μια διεύθυνση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου 
που να προσφέρει αυτόματη προστασία από ιούς και φίλτρα 
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να 
αποτρέψετε το μεγαλύτερο μέρος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.  

• Να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων μόνον από αποστολείς που 
γνωρίζετε 
Ο ασφαλέστερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο είναι να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του έτσι ώστε 
να μπορείτε να ανοίξετε μηνύματα που προέρχονται αποκλειστικά 
από συγκεκριμένες διευθύνσεις. Βέβαια ο τρόπος αυτός είναι πολύ 
περιορισμένος. Πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας επιτρέπουν να αποκλείετε μηνύματα που έχουν αποσταλεί από 
συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 



Τρόποι Προστασίας 

Και πάνω απ’ όλα να σκεφτόμαστε πολύ 
καλά πριν ανοίξουμε ένα email: 

• Από ποιον είναι (αν τον ξέρω δλδ) 

• Αν έχει συνημμένα αρχεία 

• Τι είδους αρχεία είναι αυτά 

– Δεν τα ανοίγω αν δεν είμαι σίγουρος ότι είναι 
ακίνδυνα 

Και φυσικά να έχουμε ενημερωμένο αντιιοικό 
πρόγραμμα. 


