
• Γνώρισε αυτό που πουλάς.
• ∆ιάλεξε μία μέθοδο λήψης πληρωμών.
• ∆ιάλεξε μία μέθοδο αποστολής των 
προϊόντων σου. 
• Βεβαιώσου ότι όλα αυτά είναι ακίνδυνα και 
ασφαλή.

Ερεύνησε τις πιο αξιόπιστες αγορές και 
δώσε προσοχή στις υπηρεσίες και
στα μέτρα ασφαλείας που παρέχουν, καθώς 
και στις χρεώσεις τους.

Μπορείς να διαμορφώσεις μόνος σου ένα 
δομημένο διαδικτυακό κατάστημα ή 
μπορείς να αγοράσεις τις υπηρεσίες μιας 
εταιρείας ανάπτυξης και σχεδίασης 
ιστοτόπων.

To πιστωτικό ίδρυμα-acquirer σου θα σε 
καθοδηγήσει για τα διαθέσιμα εργαλεία και τις 
επιλογές που θα σε βοηθήσουν να επαληθεύσεις 
την γνησιότητα των πελατών σου.

Μίλησε στο πιστωτικό ίδρυμα-acquirer σου 
σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D 
Secure και βεβαιώσου ότι διαθέτεις την πιο 
ενημερωμένη έκδοση.

Οι διαθέσιμοι μέθοδοι πληρωμής μπορεί να είναι 
συγκεκριμένοι για τη χώρα στην οποία 
δραστηριοποιείσαι. Μάθε περισσότερα για τις διάφορες 
επιλογές: κάρτες πληρωμής, τραπεζικές μεταφορές, 
αντικαταβολή κ.λπ.

Συνεργάσου στενά με τον μεταφορέα συνεργάτη σου.

Επέτρεψε την αναδρομολόγηση μόνο για γνωστούς 
πελάτες και καθόρισε ποια τεμάχια μπορούν να 
αναδρομολογηθούν και ποια όχι.

Ενεργοποίησε την επιβεβαίωση παράδοσης και υπογραφής 
για να αποδείξεις ότι ένας πελάτης έλαβε την παραγγελία.

Για να πουλήσεις αγαθά ή υπηρεσίες 
διαδικτυακά, θα πρέπει να έχεις συμφωνία με 
ένα πιστωτικό ίδρυμα που εκκαθαρίζει τις 
πληρωμές (acquirer). Αναζήτησε μια επιλογή 
που ταιριάζει στις ανάγκες και τον 
προϋπολογισμό σου. 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ; 

Θα χρειαστείς το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Μπορείς να το δημιουργήσεις μόνος σου ή να 
αξιοποιήσεις μια υπάρχουσα διαδικτυακή αγορά.
Ό,τι κι αν επιλέξεις, θυμήσου να κατοχυρώσεις με 
εμπορικό σήμα το όνομα και το λογότυπο της 
εταιρίας σου.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ;

ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ 
ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α;

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ 
ΥΠΟΨΗ ΠΡΩΤΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΩ…

...ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ;

...ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΥ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ; 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

ΠΟΥΛΗΣΕ 
ΚΑΙ ΛΑΒΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συζήτησε τις επιλογές με το πιστωτικό ίδρυμα-acquirer και 
τον πάροχο ιστοτόπων: ενημέρωνε τακτικά το λογισμικό 

σου, χρησιμοποίησε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και 
εγκατέστησε τείχος προστασίας και λογισμικό προστασίας 

από ιούς. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποίησε έναν 
επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για να 

διατηρήσεις την ασφάλεια του ιστοτόπου σου.

Εάν έχεις υπαλλήλους, βεβαιώσου ότι είναι 
ενημερωμένοι σχετικά με την κυβερνοασφάλεια.

Ενθάρρυνέ τους να υιοθετήσουν συνήθειες ασφάλειας 
για την προστασία των δεδομένων της εταιρείας και των 

πελατών της.

Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση της 
δραστηριότητας των πελατών σου για να 
προσδιορίσεις εάν είναι γνήσιοι ή όχι. Παρέμεινε 
ενημερωμένος για τις τάσεις απατών στη 
γεωγραφική σου περιοχή.

ΟΡΙΣΕ
ΤΙΣ ΑΜΥΝΕΣ ΣΟΥ

Βεβαιώσου ότι διαθέτεις ένα σχέδιο διαχείρισης 
συμβάντων. Βεβαιώσου ότι δημιουργούνται συχνά 
αντίγραφα ασφαλείας του ιστοτόπου και των δεδομένων 
σε ασφαλή διακομιστή ή υπηρεσία εκτός ιστοτόπου, 
ώστε να μπορείς να τα επαναφέρεις (για παράδειγμα, σε 
περίπτωση επίθεσης ransomware).

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Βεβαιώσου ότι η εταιρεία σου συμμορφώνεται 
με τον κανονισμό GDPR. Ζήτησε ρητά από τους 

χρήστες τη συγκατάθεσή τους για οποιαδήποτε 
συλλογή δεδομένων. Να είσαι σαφής για τα 

δεδομένα που συλλέγεις και τον τρόπο που τα 
χρησιμοποιείς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ

Γνώρισε τους πελάτες σου με σκοπό να:
• επιτρέψεις πληρωμές έναντι τιμολογίων ή 
λύσεις προπληρωμής, 
• καθορίσεις τις μεθόδους αποστολής.
Εάν χρησιμοποιείς ένα πιστωτικό 
ίδρυμα-acquirer, μπορεί να σε συμβουλέψει 
για τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία 
προστασίας από απάτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΩΝ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΣΟ∆Α
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Συμβουλές για επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου

ΑΣΦΑΛΗ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ;

Εάν συναντήσεις οποιαδήποτε παράνομη 
δραστηριότητα, επικοινώνησε με την αστυνομία.

Απευθύνσου σε εξειδικευμένες εταιρείες όσον 
αφορά τον περιορισμό των κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.europol.europa.eu/ecommerce
https://cyberalert.gr/e-commerce/ 

ΑΠΕΥΘΥΝΣΟΥ 
ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#SELLSAFE


