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Οδηγίες για προστασία του site σας από μελλοντική 
επίθεση ή προσβολή (Hack) 

για τα CMS (WordPress, Joompla, Drupal) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθήστε OΛΕΣ τις παρακάτω οδηγίες! 

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ άμεσα το WordPress, Joomla, Drupal κτλ και τα plugin/
theme του στις τελευταίες εκδόσεις τους. 

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ όσα plugins/themes δε χρειάζεστε απαραιτήτως ή δε 
χρησιμοποιείτε. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ και Προστατεύστε το site σας σύμφωνα με τους 
παρακάτω οδηγούς: 

WORDPRESS: 

- Καθαρισμός με Sucuri plugin: https://goo.gl/Paz9Ck   
- Καθαρισμός με Wordfence plugin: https://goo.gl/W2j0bS (Ρυθμίσεις και 
οδηγίες σάρωσης: https://goo.gl/EmKzuv ) 
- Καθαρισμός με Centrora plugin: https://goo.gl/PuAkRK  

- Υπηρεσίες καθαρισμού WordPress (επί πληρωμή):  
  Wordfence: https://goo.gl/0Io4Ku  
  Fixmywp: https://goo.gl/d7OrgV  
  Upwork: https://goo.gl/ckjWcj  
  Guru: https://goo.gl/QyJRhx 
  ή απευθυνθείτε στον προγραμματιστή σας. 

JOOMLA: 

- Οδηγός καθαρισμού από την Sucuri: https://goo.gl/A5jrX6  
- Οδηγός καθαρισμού από τo Joomshaper: https://goo.gl/X29XbF   
- Καθαρισμός με το Centrora plugin: https://goo.gl/PuAkRK  
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- Ελέγξτε (scan) το Joomla με τα security extensions: 
  SecurityCheck Pro: https://goo.gl/ueHgnA  
  RSFirewall: https://goo.gl/0QlqRb  
  AntiVirus Website Protection: https://goo.gl/MYCrj0  

- Υπηρεσίες καθαρισμού Joomla (επί πληρωμή):  
  Myjoomla: https://goo.gl/JISgBa 
  1hoursitefix:  https://goo.gl/YJuzRb 
  Upwork: https://goo.gl/GOjxN8  
  Guru: https://goo.gl/ZKU0B2  
  ή απευθυνθείτε στον προγραμματιστή σας. 

- Προστασία από επαναμόλυνση: 
  Οδηγίες: https://goo.gl/dSzcO5  
  Akeeba Admin Tools (έκδοση Pro): https://goo.gl/uQx1zZ  

DRUPAL: 
- Οδηγός καθαρισμού: https://goo.gl/JVmcAU  

Για άλλες εφαρμογές: 
- Αναζητήστε στο internet για "clean hacked όνομα_εφαρμογής website" και 

"όνομα_εφαρμογής security plugin”. 

3.  ΑΛΛΑΞΤΕ άμεσα τους κωδικούς:  

- εισόδου στο διαχειριστικό (admin) και όλων των χρηστών στο site σας 
- του χρήστη της βάσης mySQL σας 
- του FTP σας (Οδηγίες: https://goo.gl/ir3ozf  ) και ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ τον κωδικό 
από το FTP πρόγραμμά σας 

4 EΛΕΓΞΤΕ για ιούς & κακόβουλα προγράμματα κάθε Η/Υ από τον 
οποίο είχατε πρόσβαση στο site σας. 

Κατεβάστε στον Η/Υ σας ένα αντίγραφο των αρχείων και της βάσης 
δεδομένων του site και ελέγξτε το για malware με ένα antivirus πρόγραμμα. 
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Αμέσως μετά, ΣΑΡΩΣΤΕ την ιστοσελίδα με τα παρακάτω εργαλεία για τυχόν 
κακόβουλο κώδικα: 

http://www.unmaskparasites.com/  
https://sitecheck.sucuri.net/  
https://www.virustotal.com/  
http://www.isithacked.com/  
https://quttera.com/  
https://app.webinspector.com/  

Η παράλειψη αναβάθμισης & προστασίας των εφαρμογών σας ενέχει 
σημαντικούς φυσικούς και νομικούς κινδύνους για εσάς, τους επισκέπτες της 
ιστοσελίδας σας και την υπηρεσία μας, λόγω μόλυνσης (malware, spam, 
phishing) και επιθέσεων ddos. 

Γι’ αυτό και σας καλούμε στο εξής να αναβαθμίζετε άμεσα στην τελευταία 
έκδοση τις εφαρμογές σας και να τηρείτε απαρέγκλιτα τις παραπάνω οδηγίες 
ασφαλείας.
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