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Κατηγορία : Διαδικτυακές συναλλαγές  

Υποκατηγορία:  Τραπεζικές διαδικτυακές 

συναλλαγές (e-Banking) 

Περιγραφή Δραστηριότητας:   

Σύνδεση και αποσύνδεση με λογαριασμό 

e-bank. 

ΜΑΘΗΜΑ 1 

 

Στόχοι (τι θα μάθουμε;) : 

 Να μπαίνουμε στην ηλεκτρονική τράπεζα 

με τους κωδικούς μας και να κλείνουμε την 

εφαρμογή. 
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e-Bank 



Ψηφιακές δεξιότητες :  

 Επικοινωνία και συνεργασία. 

 Ψηφιακή πολιτότητα. 

Τι θα χρειαστούμε; 

Εξοπλισμός:  Η/Υ (φορητός ή μη) ή 

«έξυπνη» συσκευή με πρόσβαση στο      

διαδίκτυο. 

Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Λογαριασμό και  κωδικούς πρόσβασης 

στο e-bank, που λαμβάνετε από την    

τράπεζα αφού ακολουθήσετε τις             

διαδικασίες εξασφάλισης λογαριασμού   

e-bank. 

Ακροατήριο: Ενήλικες 

Χρονική Διάρκεια: 10 λεπτά  
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Επίπεδο Δυσκολίας: 
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Παρόμοιου τύπου εφαρμογές στην Κύπρο :  

 

 Hellenic web Banking  

    

 Digital Banking Astro Bank  

  

 i-Banking  

    Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου 

Ασφαλής χρήση διαδικτύου: 

 Φυλάσσουμε τους κωδικούς μας σε ασφαλή χώρο. 

 Δεν δίνουμε τους κωδικούς μας σε αγνώστους. 

 Δεν επιτρέπουμε στο λογισμικό πλοήγησης 

στο διαδίκτυο της συσκευής μας να           

απομνημονεύει τους κωδικούς μας. 
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ΒΗΜΑΤΑ 

 

Ανοίγουμε την εφαρμογή πλοήγησης στο      

διαδίκτυο και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 

της ηλεκτρονικής τράπεζας:  

 

https://online.bankofcyprus.com/netteller-web/    

 

Εναλλακτικά μπορούμε να το αναζητήσουμε μέσω   

μιας μηχανής αναζήτησης, όπως είναι η Google. 
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 Μεταφερόμαστε στην σελίδα του 1bank, 

όπως φαίνεται στην εικόνα που              

ακολουθεί πιο κάτω. 
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https://online.bankofcyprus.com/netteller-web/


 

Καταχωρούμε τους κωδικούς πρόσβασης που μας 

δόθηκαν από την τράπεζα στα αντίστοιχα πεδία, 

όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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Κωδικός Χρήστη 

Κωδικός Ασφαλείας 

Πατούμε Είσοδος για έλεγχο των 

στοιχείων μας και πρόσβαση 

στην ηλεκτρονική μας τράπεζα. 

Προσοχή στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΤΟΥ USER ID ΜΟΥ 

 Στη συνέχεια επιλέγουμε τη γλώσσα που επιθυμούμε 

να χρησιμοποιούμε κατά τη χρήση της εφαρμογής. 



 

Με την επιτυχή μας είσοδο στην ηλεκτρονική τράπεζα 

βλέπουμε την πιο κάτω οθόνη στην οποία εμφανίζονται : 

 Τα προσωπικά μας στοιχεία και όλα τα μενού με τις    

επιλογές μας. 

Στο σημείο αυτό, αν το επιθυμείτε  μπορείτε να αλλάξετε τα 

προσωπικά σας στοιχεία (email, τηλέφωνο επικοινωνίας 

κ.λπ.) επιλέγοντας ΕΠΟΜΕΝΟ στο σημείο ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

Για έξοδο από την ηλεκτρονική τράπεζα επιλέγουμε το  

αντίστοιχο εικονίδιο εξόδου, όπως φαίνεται στην πιο   

κάτω εικόνα: 
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ΣΤΟΧΟΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Μπορώ να μεταβώ στην σελίδα της 

ηλεκτρονικής μου τράπεζας;  

  

Μπορώ να καταχωρώ τον κωδικό 

χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας 

που έχω παραλάβει από την τράπεζα, 

για πρόσβαση στην εφαρμογή;  

  

Μπορώ να διαχειρίζομαι την              

απομνημόνευση των κωδικών μου 

στο πρόγραμμα πλοήγησης στο     

διαδίκτυο; 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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