
How To: αλλάξετε το password σας   
 
 
 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΥ PASSWORD  
Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να δηµιουργήσετε ένα ισχυρό password είναι να πάρετε το υπάρχον σας password και να εισάγετε αριθµούς και ειδικούς 
χαρακτήρες, ώστε να το κάνετε (αν δεν είναι) τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.  
Παραδείγµατα ισχυρών passwords: btk(4902) 7T2G5M9!!! mM$kK750 

TI NA KANETE TI NA MHN KANETE 
• Επιλέξτε εάν password που να έχει από οκτώ (8) έως (14) χαρακτήρες.  
• Το Password πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα από κάθε από τα επόµενα 

• Alpha characters     A-Z or a-z 
• Numbers                  0 – 9 
• Special characters, such as *, @, #, etc...  
(σηµείωση: συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για τους µη επιτρεπτούς χαρακτήρες) 

• Αλλάζετε το password κάθε 90 ηµέρες  
• Αλλάζετε όλα τα passwords την ίδια χρονική στιγµή.    
• Αν επιθυµείτε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ίδιο password σε όλα τα συστήµατα, αλλά να είστε 
σίγουροι ότι είναι ισχυρό. Εναλλακτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ίδιο password αλλαγµένο 
κατά ένα ή δύο χαρακτήρες (π.χ. αντί για @ βάλτε !) 

• Χρησιµοποιείτε παλιά passwords. 
• Γράφετε τα passwords σε χαρτί. 
• ∆ίνετε τα passwords σε κανέναν. 
• Χρησιµοποιείτε ένα όνοµα (το δικό σας, µέλους της οικογενείας σας, κατοικίδιων σας κλπ). 
• Χρησιµοποιείτε επαναλαµβανόµενα γράµµατα ή χαρακτήρες (π.χ. 111111, aaaaaa, !!!!!!). 
• Χρησιµοποιείτε γράµµατα ή χαρακτήρες συνεχόµενα στο πληκτρολόγιο (example: sdfgh). 
• Αρχίζετε µε θαυµαστικό (!) ή ερωτηµατικό (?). 
 

 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Αναλόγως του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιείτε, µπορεί να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ή εξαιρέσεις για την δηµιουργία ενός password. Οι 
εξαιρέσεις αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

WINDOWS ‘95/98* WINDOWS NT WINDOWS 2000 WINDOWS XP UNIX 
• Ο πρώτος χαρακτήρας ενός 

password δεν µπορεί να 
είναι: 
* Asterisk 

• Το password δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει: 
½     One half 
¼     One quarter 
~      Tilde 
[       Square bracket (left) 
]       Square bracket (right) 
        British pound symbol 

• Το password δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει: 
½     One half 
¼     One quarter 
~      Tilde 
[       Square bracket (left) 

• • 

• 

]       Square bracket (right) 
        British pound symbol 

• Το password δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει: 
½     One half 
¼     One quarter 
~      Tilde 
[       Square bracket (left) 
]       Square bracket (right) 
        British pound symbol 

Το password δεν µπορεί 
να περιλαµβάνει: 
@ 
#     Pound or 
       Number sign 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ PASSWORD  

WINDOWS 98 WINDOWS NT WINDOWS 2000 WINDOWS XP UNIX 
1. H παρακάτω σειρά ενεργειών θα σας κάνει το 

σύστηµα των Windows 98, την προφύλαξη 
οθόνης και τους κωδικούς δικτύου το ίδιο. 

2. Σηµείωση: Το παράθυρο των Windows 
‘’Προφύλαξη Οθόνης’’ (βήµα #6) θα 
εµφανίζεται µόνο εάν η προφύλαξη οθόνης 
είναι προστατευµένη µε κωδικό πρόσβασης. 
Για να θέσετε κωδικό πρόσβασης, πηγαίνετε 
στην Επιφάνεια Εργασίας. ∆εξί κλικ (όχι πάνω 
σε κάποιο εικονίδιο) και επιλέξτε Ιδιότητες από 
το υπό-µενού. Επιλέξτε την επιλογή 
Προφύλαξη Οθόνης και κάντε κλικ στην 
επιλογή κωδικός πρόσβασης. Πατήστε Οκ      

3. Κλικ στην επιλογή ‘’Έναρξη’’, ‘’Ρυθµίσεις’’, 
µετά ‘’Πίνακας Ελέγχου’’ για να εµφανιστεί το 
παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου 

4. ∆ιπλό κλικ στο εικονίδιο ‘’Κωδικοί  
Πρόσβασης‘’ για να εµφανιστεί το παράθυρο 
Ιδιότητες Κωδικών Προσβάσεις. Επιλέξτε την 
ετικέτα Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης. 

5. Κλικ στην επιλογή ‘’Αλλαγή Κωδικών των 
Windows’’ για να εµφανιστεί το παράθυρο  
Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης των Windows. 

6. Επιλέξτε τα πλαίσια “∆ίκτυα Microsoft” και 
“Προφύλαξη Οθόνης “ 

7. Πατήστε OK για να εµφανίσετε το παράθυρο 
Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 

8. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό στο 
πλαίσιο “Παλιός Κωδικός” και πατήστε το 
κουµπί TAB για να µεταβείτε στο επόµενο 
πλαίσιο 

9.  Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο “Νέος Κωδικός” και πατήστε το 
κουµπί TAB για να µεταβείτε στο επόµενο 
πλαίσιο. Ο καινούργιος θα ΠΡΕΠΕΙ να 
συναντήσει τις απαιτήσεις  για ένα ισχυρό 
κωδικό όπως εµφανίζεται ανωτέρω. 

10. Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό 
στο πλαίσιο “Επιβεβαίωση νέου κωδικού”. 

11. Πατηστε ΟΚ για να γίνουν δεκτές οι αλλαγές, 
θα πρέπει να λάβετε µια επιβεβαίωση, “Ο 
κωδικός των Windows έχει αλλάξει µε 
επιτυχία”. 

12. Πατήστε ΟΚ για να επιστρέψετε  στο 
παράθυρο “Ιδιότητες Κωδικού Πρόσβασης”, 
µετά πατήστε το κουµπί Κλείσιµο για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

1. Σιγουρέψου ότι είσαι 
συνδεδεµένος µόνο σε 
έναν Υπολογιστή όταν 
αλλάζεις τον Κωδικό 
Πρόσβασης. 
Αποσυνδέσου από 
όλους τους άλλους 
Υπολογιστές.  

2. Πάτησε και κράτησε τα 
κουµπιά Ctrl + Alt + 
Delete ταυτόχρονα για 
να παρουσιαστεί το 
πλαίσιο διαλόγου 
ασφάλειας των Windows 
NT. 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί 
Αλλαγή Κωδικού 
πρόσβασης.  

4. Πληκτρολογήστε τον 
υπάρχοντα κωδικό στο 
πλαίσιο Παλιός 
Κωδικός και πατήστε το 
κουµπί TAB.   

5. Πληκτρολογήστε τον 
καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο Νέος Κωδικός 
και πατήστε το κουµπί 
TAB. 

6. Πληκτρολογήστε πάλι 
τον καινούργιο κωδικό 
στο πλαίσιο 
Επιβεβαίωση νέου 
κωδικού και πατήστε το 
κουµπί TAB. 

7. Πατήστε OK ή  Enter 
 

1. Σιγουρέψου ότι είσαι 
συνδεδεµένος µόνο σε 
έναν Υπολογιστή όταν 
αλλάζεις τον Κωδικό 
Πρόσβασης. 
Αποσυνδέσου από όλους 
τους άλλους Υπολογιστές. 

2. Πάτησε και κράτησε τα 
κουµπιά Ctrl + Alt + 
Delete ταυτόχρονα για να 
παρουσιαστεί το πλαίσιο 
διαλόγου ασφάλειας των 
Windows 2000 . 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί 
Αλλαγή Κωδικού 
πρόσβασης.  

4. Πληκτρολογήστε τον 
υπάρχοντα κωδικό στο 
πλαίσιο Παλιός Κωδικός 
και πατήστε το κουµπί 
TAB.   

5. Πληκτρολογήστε τον 
καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο Νέος Κωδικός 
και πατήστε το κουµπί 
TAB.  

6. Πληκτρολογήστε πάλι τον 
καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο Επιβεβαίωση 
νέου κωδικού και 
πατήστε το κουµπί TAB. 

7. Πατήστε OK ή  Enter 

1. Σιγουρέψου ότι είσαι 
συνδεδεµένος µόνο σε 
έναν Υπολογιστή όταν 
αλλάζεις τον Κωδικό 
Πρόσβασης. 
Αποσυνδέσου από όλους 
τους άλλους Υπολογιστές. 

2. Πάτα το κουµπί Έναρξη. 
3. Κάνε κλικ στο εικονίδιο 

Πίνακας Ελέγχου. 
4. Κάνε κλικ στο εικονίδιο 

Λογαριασµοί Χρηστών  
5. Κάνε κλικ στο εικονίδιο 

Αλλαγή Κωδικού 
Πρόσβασης.  

6. Πληκτρολογήστε τον 
υπάρχοντα κωδικό στο 
πλαίσιο “Πληκτρολογήστε 
τον υπάρχοντα κωδικό”.  

8. Πληκτρολογήστε τον 
καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο “Πληκτρολογήστε 
τον καινούργιο κωδικό ” 
και πατήστε το κουµπί 
TAB.  

7. Πληκτρολογήστε πάλι τον 
καινούργιο κωδικό στο 
πλαίσιο “Πληκτρολογήστε 
πάλι τον καινούργιο 
κωδικό για επιβεβαίωση” . 

1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο 
“Αλλαγή Κωδικού” 
πατήστε ΟΚ ή  Enter. 

2. Στο prompt 
πληκτρολογείστε 
PASSWD. Πατήστε  
ENTER. 

3. Πληκτρολογείστε το 
υπάρχον password. 
Πατήστε το ENTER. 

4. Πληκτρολογείστε το νέο 
password. Πατήστε το 
ENTER. 

4. Πληκτρολογήστε για δεύτερη
φορά το password για 
επιβεβαίωση. Πατήστε το 
ENTER. 

 


