
         

Data protection: Encryption / Decryption 
Προστασία δεδομένων: Κρυπτογράφηση και 
αποκρυπτογράφηση 

 
English Greek 
Data protection, the need for information 
security 
 

Προστασία δεδομένων, ανάγκη ασφάλειας 
πληροφοριών 
 

It is often required to transfer sensitive information of 
personal, financial or business nature. In these 
instances we want to ensure that this information is 
delivered securely and to the correct person. 
Physical delivery is more often impossible so 
electronic means are used. In this case, the 
transmissions are susceptible to eavesdropping 
(someone looking at the data) or interception 
(someone 'getting' the data) and/or alteration 
(someone changing the data). To counter these 
possible attacks encryption is used so that it is 
extremely difficult for intruders to see or get the data 
and even if they manage to see or capture it, they 
will not be able to understand it.  
 

Συχνά απαιτείται η μεταφορά ευαίσθητων 
πληροφοριών προσωπικού, οικονομικού ή 
επιχειρηματικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πληροφορίες 
παραδίδονται με ασφάλεια και στο σωστό άτομο. Η 
φυσική παράδοση είναι συνήθως αδύνατη ή 
χρονοβόρα, επομένως χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
διαβιβάσεις είναι επιρρεπείς σε παρακολούθηση 
(κάποιος που κοιτάζει τα δεδομένα) ή υποκλοπή 
(κάποιος παίρνει τα δεδομένα) ή / και αλλοίωση 
(κάποιος που αλλάζει τα δεδομένα). Για την 
αντιμετώπιση αυτών των πιθανών επιθέσεων 
χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση έτσι ώστε να είναι 
εξαιρετικά δύσκολο για τους εισβολείς να βλέπουν ή 
να λαμβάνουν τα δεδομένα, ή ακόμη και αν 
καταφέρουν να τα δουν ή να τα λάβουν, να μην είναι 
σε θέση να τα κατανοήσουν. 
 

Encryption and decryption 
 

Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
 

Encryption is the process of converting information 
or data to some code or cipher which prohibits 
unauthorised access. There exists various 
algorithms of this conversion. The common 
elements of a conversion process are: 1) the data 
(also referred to as the plain text), 2)a secret value 
(referred to as the key or password), 3)an encryption 
algorithm (for the conversion from plain text to 
cipher) 4)the incomprehensible text (or cipher) and 
5) the decryption algorithm (for the conversion of 
cipher back to original plain text.  The schematic 
below gives a representation  
 

Η κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετατροπής 
πληροφοριών ή δεδομένων σε κάποιο κώδικα ή 
κρυπτογράφηση (cipher) που απαγορεύει την μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Υπάρχουν διάφοροι 
αλγόριθμοι αυτής της μετατροπής. Τα κοινά στοιχεία 
μιας διαδικασίας μετατροπής είναι: 1) τα δεδομένα 
(αναφέρονται επίσης ως απλό κείμενο), 2) η μυστική 
τιμή (αναφέρεται ως κλειδί ή κωδικός πρόσβασης), 3) 
ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης (για τη μετατροπή 
από απλό κείμενο σε κρυπτογραφημένο) 4) το 
ακατανόητο κείμενο (ή κρυπτογράφηση, cipher) και 
5) ο αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης (για τη 
μετατροπή του κρυπτογράφησης πίσω στο αρχικό 
απλό κείμενο). Το παρακάτω σχήμα δίνει μια 
αναπαράσταση 
 



 
Consider a simple example, a user called Bob 
needs to send some file to a user called Sue.  

- Encryption: Bob will use the original plain text 
and a secret value as input to an encryption 
algorithm that will produce a cipher text (an 
incomprehensible sequence of characters). 
This cipher can then be emailed to Sue, and 
even if the transmission is intercepted the 
information cannot be extracted. 

- Decryption: Sue receives the message and 
uses the cipher text and the same secret 
value as input to the decryption algorithm 
that will produce (as its output) the original 
plain text, which Sue can now use.  

 

Για παράδειγμα, ένας χρήστης που ονομάζεται Bob 
πρέπει να στείλει κάποιο αρχείο σε έναν χρήστη που 
ονομάζεται Sue. 
- Κρυπτογράφηση: Ο Bob θα χρησιμοποιήσει το 
αρχικό απλό κείμενο και μια μυστική τιμή ως είσοδο 
σε έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα παράγει 
ένα κρυπτογραφημένο κείμενο (μια ακατανόητη 
ακολουθία χαρακτήρων, cipher). Αυτό το cipher 
μπορεί στη συνέχεια να αποσταλεί μέσω email στην 
Sue, και ακόμη και αν η μετάδοση παρεμποδιστεί, οι 
πληροφορίες δεν θα μπορούν να εξαχθούν. 
- Αποκρυπτογράφηση: η Sue λαμβάνει το μήνυμα και 
χρησιμοποιεί το κείμενο κρυπτογράφησης και την ίδια 
μυστική τιμή ως είσοδο στον αλγόριθμο 
αποκρυπτογράφησης που θα παράγει (ως έξοδο 
του) το αρχικό απλό κείμενο, το οποίο μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιήσει η Sue. 
 

Types of encryption 
 

Τύποι κρυπτογράφησης 
 

Encryption can be symmetric when the key (secret 
value) used for encryption is the same as the one 
used for decryption. This usually means that sender 
and recipient will have to somehow share the key or 
have previously agreed on it.  
Encryption can be asymmetric when one key is used 
for encryption and a different value is used for 
decryption. This type of encryption is also known as 
public-key encryption because of the approach 
followed for the encryption/decryption. Here is an 
example 

1. Bob can use a piece of software to generate 
two keys. The algorithm is based on 
mathematics and the resulting keys can be 
used for either encrypting or decrypting so 
that when one key is used to encrypt the 
other can be used to decrypt. 

2. Bob selects one of the two keys and marks 
this as his private-key. This key is kept 
private, not shared with anyone and safe 
guarded. The other key is marked as Bob's 
public-key and that key is made public and 
available to anyone (via a server or a trusted 
repository).  

3. Now, Sue can download Bob's public key 
and can use it to encrypt a plain text 

Η κρυπτογράφηση μπορεί να είναι συμμετρική όταν 
το κλειδί (μυστική τιμή) που χρησιμοποιείται για την 
κρυπτογράφηση είναι το ίδιο με αυτό που 
χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση. Αυτό 
συνήθως σημαίνει ότι ο αποστολέας και ο 
παραλήπτης θα πρέπει κάπως να μοιραστούν το 
κλειδί ή να έχουν ήδη συμφωνήσει σε αυτό. 
Η κρυπτογράφηση μπορεί να είναι ασύμμετρη όταν 
χρησιμοποιείται ένα κλειδί για κρυπτογράφηση και 
μια διαφορετική τιμή (άλλο σχετικό κλειδί) 
χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση. Αυτός ο 
τύπος κρυπτογράφησης είναι επίσης γνωστός ως 
κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (public key 
encryption) λόγω της προσέγγισης που 
ακολουθήθηκε για την κρυπτογράφηση / 
αποκρυπτογράφηση. Να ένα παράδειγμα: 

1. Ο Bob μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
λογισμικό για να δημιουργήσει δύο κλειδιά. Ο 
αλγόριθμος βασίζεται στα μαθηματικά και τα 
προκύπτοντα κλειδιά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε για κρυπτογράφηση 
είτε για αποκρυπτογράφηση, έτσι ώστε όταν 
χρησιμοποιείται ένα κλειδί για την 
κρυπτογράφηση, το άλλο να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση. 



message. The resulting cipher can be sent to 
Bob.  

4. Bob can decrypt the message using the 
cipher text received from Sue and his private 
key. In this manner he will have the original 
plain text message from Sue.  

 
In a similar fashion, user Sue can generate their pair 
of keys. Keep one private and make the other one 
public. When Bob wants to send some data to Sue, 
he can use Sue's public key and encrypt the data to 
produce the cipher. When the cipher is received by 
Sue, she can use her private key to decrypt the 
cipher and obtain the original plain text message 
from Bob. The capture below demonstrates the 
above scenario (Bob  Sue) 
 

2. Ο Bob επιλέγει ένα από τα δύο κλειδιά και το 
χαρακτηρίζει ως ιδιωτικό κλειδί (private key). 
Αυτό το κλειδί διατηρείται ιδιωτικό, δεν 
κοινοποιείται σε κανέναν και προστατεύεται 
με ασφάλεια. Το άλλο κλειδί ορίζεται ως 
δημόσιο κλειδί (public key) του Bob και αυτό 
το κλειδί δημοσιοποιείται και είναι διαθέσιμο 
σε όλους (μέσω διακομιστή ή αξιόπιστου 
αποθετηρίου). 

3. Τώρα, η μπορεί να κατεβάσει το δημόσιο 
κλειδί του Bob και να το χρησιμοποιήσει για 
να κρυπτογραφήσει ένα απλό μήνυμα 
κειμένου. Η κρυπτογράφηση που προκύπτει 
μπορεί να σταλεί στον Bob. 

4. Ο Bob μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το 
μήνυμα χρησιμοποιώντας Sue το κείμενο 
κρυπτογράφησης που ελήφθη από την Sue 
και το ιδιωτικό κλειδί του. Με αυτόν τον τρόπο 
θα έχει το αρχικό απλό μήνυμα κειμένου από 
την Sue. 

 
Με παρόμοιο τρόπο, η χρήστης Sue μπορεί να 
δημιουργήσει το ζευγάρι των κλειδιών της. Θα 
κρατήσει το ένα ιδιωτικό και θα δημοσιοποιήσει το 
άλλο. Όταν ο Bob θέλει να στείλει ορισμένα δεδομένα 
στη Sue, μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημόσιο κλειδί 
της Sue και να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα για να 
παράγει το κρυπτογράφο (cipher). Όταν η Sue λάβει 
το cipher, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό της 
κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει, και να λάβει το 
αρχικό απλό μήνυμα κειμένου από τον Bob. Η εικόνα 
παρακάτω δείχνει το παραπάνω σενάριο (Bob  
Sue) 
 

 
Encryption for authentication Κρυπτογράφηση για επιβεβαίωση ταυτότητας 
When using public-key encryption it can also act as 
an authentication to ensure that the sender of the 
message is actually who they say they are. Consider 
that Bob wants to send some information to Sue. 
The information is not sensitive but Sue must get it 
and be certain that the information is valid and 
coming from Bob.  
Bob can use his private key to encrypt the plain text 
and then send the cipher to Sue. When Sue 
receives the cipher, the only way to see the 
message is to decrypt it using Bob's public key. This 

Η χρήση  κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού 
(public-key encryption), μπορεί επίσης να 
λειτουργήσει ως επιβεβαίωση ταυτότητας για να 
διασφαλίσει ότι ο αποστολέας του μηνύματος είναι 
πραγματικά  αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. 
Υποθέστε ότι ο Bob θέλει να στείλει κάποιες 
πληροφορίες στην Sue. Οι πληροφορίες δεν είναι 
ευαίσθητες, αλλά η Sue πρέπει να τις πάρει και να 
είναι σίγουρη ότι οι πληροφορίες είναι έγκυρες και 
προέρχονται από τον Bob. 



means that the message can only have been send 
from Bob as he is the only one having Bob's private 
key (which can only be decrypted using Bob's public 
key). 
 

Ο Bob μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του 
κλειδί για να κρυπτογραφήσει το απλό κείμενο και 
έπειτα να στείλει το cipher στη Sue. Όταν η Sue λάβει 
την κρυπτογράφηση, ο μόνος τρόπος για να δει το 
μήνυμα είναι να το αποκρυπτογραφήσει 
χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob. Αυτό 
σημαίνει ότι το μήνυμα μπορεί να έχει αποσταλεί 
μόνο από τον Bob καθώς είναι ο μόνος που έχει το 
ιδιωτικό κλειδί του Bob (το οποίο μπορεί να 
αποκρυπτογραφηθεί μόνο χρησιμοποιώντας το 
δημόσιο κλειδί του Bob). 

 


