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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία στοχεύει στην εξέταση των µέτρων ασφαλείας των 

Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και των µεθόδων απάτης αυτών και συνάµα 

µελετά τους κανόνες ασφαλείας των ελληνικών Τραπεζών, όπως εµφανίζονται στα 

ηλεκτρονικά τους site.  Τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύµατα αξιολογούνται για τα µέτρα 

ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εφαρµόζουν, µε σκοπό να αποφανθεί 

εάν καλύπτονται ή όχι και σε ποιο βαθµό από τις ηλεκτρονικές απειλές. 

Για την άντληση των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη δευτερογενής 

έρευνα.  Με τη συνεχή εξέλιξη των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων και γενι-

κότερα των πληροφοριακών συστηµάτων, γεννιούνται ερωτήµατα, τα οποία στο κοντι-

νό παρελθόν φάνταζαν ανύπαρκτα.  Στο επίκεντρο αυτών των ερωτηµάτων βρίσκεται η 

ασφάλεια, δηλαδή,  «Πόσο ασφαλή είναι τα τραπεζικά πληροφοριακά συστήµατα;»,  

«Τι µέτρα έχουν πάρει οι Τράπεζες για να θωρακίσουν τα συστήµατά τους;»,  «Ποιες 

είναι οι συνήθεις άπατες που χρησιµοποιούνται για να εκµεταλλευτούν επιτήδειοι τυχόν 

αδυναµίες του τραπεζικού ηλεκτρονικού συστήµατος;»,  «Τα πληροφοριακά συστήµα-

τα των Ελληνικών Τραπεζών παρέχουν ασφάλεια στους πελάτες τους ή τους αφήνουν 

εκτεθειµένους στα «χέρια» διαφόρων ηλεκτρονικών εγκληµατιών;».  Και τέλος,      

«Υπάρχει λόγος για κάποιον να «ρισκάρει» τη διαχείριση των χρηµάτων του µέσω ενός 

τραπεζικού πληροφοριακού συστήµατος σε µία εποχή που οι διαφόρου τύπου ηλεκτρο-

νικοί εγκληµατίες αυξάνονται συνεχώς;».  Χωρίς αµφιβολία, όλα αυτά τα ερωτήµατα 

χρήζουν εις βάθος ανάλυση και µακροχρόνια έρευνα για να απαντηθούν, σίγουρο είναι 

όµως πως όσο εξελίσσονται τα πληροφοριακά συστήµατα των Τραπεζών τόσο θα εξε-

λίσσονται και οι άπατες, για τον απλό λόγο, ότι το χρήµα προσελκύει ανθρώπους και 

όπου υπάρχει χρήµα, υπάρχει και απόπειρα για απάτη.  

Το µοναδικό αντίδοτο για την καταπολέµηση της απάτης είναι η ασφάλεια και 

οι ελληνικές Τράπεζες έχουν πάρει µέτρα ασφαλείας, τα οποία θα αναλύσουµε, συγκρί-

νουµε και  αξιολογήσουµε µε τη βοήθεια των τελικών πινάκων της εργασίας.  

Κλείνοντας, χρήσιµο είναι να αναφέρουµε κάποιες λέξεις κλειδιά, τις οποίες θα 

συναντήσουµε αρκετά συχνά και στις οποίες βασίζεται το όλο εγχείρηµα.  Οι λέξεις 

αυτές είναι: πληροφοριακά συστήµατα, ασφάλεια τραπεζικών πληροφοριακών συστη-

µάτων, ηλεκτρονική απάτη, µέτρα προστασίας από τις ηλεκτρονικές απειλές και Inter-

net Banking.                   
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Abstract 
 
 

The purpose of this thesis is about the investigation of the security measures of the elec-

tronic banking system and the ways it can be cracked.  Moreover it examines the secu-

rity rules used in their websites by the Greek banks.  The Greek banks are evaluated for 

the security measures being applied in their electronic transactions in order to decide 

whether they are well protected and how much from the electronic threats. 
 

For the extraction of data it was made an extended secondary research.  With the con-

tinuous evolution of the electronic banking system and Information Technology gener-

ally some new questions came up, that the previous years did not even exist.  In the 

center of these questions lies the security, in other words ‘How safe is an electronic 

banking system?’,  ‘What measures did the banks take in order to fortify their sys-

tems?’,  ‘Which are the most common frauds being used and which ways the thieves 

use in order to exploit the vulnerabilities of the system?’ ,  ‘ Do the electronic system of 

the Greek Banks provide security to their clients or do they let them exposed in the 

hands of electronic criminals?’.  Eventually, ‘Is there any reason for somebody to risk 

the management of his own money from an electronic banking system in an era where 

different types of criminals are showing up?’ No doubt these questions need long lasting 

analysis and research in order to be answered. The truth is that as long as the electronic 

banking is developed the frauds will develop as well for the simple reason that money 

attracts people. 

 

The only antidote to fight back fraud is security.  Greek banks have taken security meas-

ures which will be analyzed and compared in order to evaluate with the help of the ta-

bles in the end of the thesis. 

 

In conclusion, it is very useful to mention some key words which will be used very of-

ten and constitute the basis of the text.  These words are electronic banking, security 

electronic banking system, electronic fraud, security from electronic threats and Internet 

banking. 
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4.8.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 88)  

4.9 HSBC (σελ 88-91)  

4.9.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 88) 

4.9.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 88)  

4.9.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 88-89)  

4.9.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 89-91)  

4.9.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 90) 

4.9.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 90)  

4.9.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή (σελ 90-91)  

4.9.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 91) 

4.10 Marfin Egnatia Bank (σελ 91-94)  

4.10.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 91) 

4.10.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 91-92)  

4.10.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 92-93)  

4.10.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 93-94)  

4.10.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 93) 

4.10.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 93)  

4.10.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή (σελ 93-94)  

4.10.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 94) 

4.11 Millennium bank (σελ 94-98)  

4.11.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 94)  

4.11.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 94-95)  

4.11.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 95) 

4.11.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 95-98)  

4.11.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 96)  
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4.11.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 96-97)  

4.11.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή (σελ 97)  

4.11.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 97-98) 

4.12 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (σελ 98-101)  

4.12.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 98) 

4.12.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 98) 

4.12.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 99-100) 

4.12.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 100-101) 

4.12.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 100) 

4.12.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 100) 

4.12.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή (σελ 100-101) 

4.12.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 101)  

4.13 Εθνική Τράπεζα (σελ 101-103)  

4.13.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 101) 

4.13.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 101-102)  

4.13.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 102-103)  

4.13.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 103) 

4.13.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 103) 

4.13.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 103)  

4.13.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή (σελ 103) 

4.13.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 103)  

4.14 Τράπεζα Κύπρου (σελ 103-106)  

4.14.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 103-104)  

4.14.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 104)  

4.14.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 104-105) 

4.14.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 105-106)  

4.14.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 105) 

4.14.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 106) 

4.14.4.3 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 106)  

4.15 Τράπεζα Πειραιώς (σελ 106-109) 

4.15.1 Εισαγωγικά Στοιχεία (σελ 106) 

4.15.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες (σελ 106-107) 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 11 

4.15.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα (σελ 107-108) 

4.15.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες (σελ 108-109)  

4.15.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών (σελ 108) 

4.15.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης (σελ 108)  

4.15.4.3 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (σελ 108-109)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ INTERNET BANKING ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ (σελ 109-129) 

 

5.1 Κατηγοριοποίηση και Κατάταξη των Ηλεκτρονικών Απατών (σελ 109-115) 

5.1.1 Κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Απατών (σελ 109-112) 

5.1.1.1 Απάτες Ανίχνευσης Διαδικτυακών Πακέτων (σελ 110)  

5.1.1.2 Απάτες Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης (Domain Name) (σελ 110) 

5.1.1.3 Απάτες με Διασπορά Κακόβουλου Λογισμικού (σελ 110) 

5.1.1.4 Απάτες με Ηλεκτρονικά Μηνύματα «Ψαρέματος» (σελ 111) 

5.1.1.5 Απάτες με Πλαστά Τραπεζικά Site (σελ 111) 

5.1.1.6 Κακόβουλες Εισβολές σε Δίκτυα (σελ 111) 

5.1.1.7 Μη Τεχνικό Είδος Παράνομης Εισβολής (σελ 111-112)  

5.1.2 Κατάταξη και Βαθµολόγηση των Ηλεκτρονικών Απατών (σελ 112-115) 

5.2 Κατηγοριοποίηση και Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας του Internet Banking 

(σελ 115-126) 

5.2.1 Κατηγοριοποίηση των Μέτρων Ασφαλείας της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

και αντιστοίχησή τους µε τις Ηλεκτρονικές Απάτες που αντιµετωπίζουν (σελ 115-123) 

5.2.1.1 Κατηγοριοποίηση των Μέτρων Ασφαλείας (σελ 116-119) 

5.2.1.2 Αντιστοίχηση των Μέτρων Ασφαλείας με τις Ηλεκτρονικές Απάτες που 

αντιμετωπίζουν και βαθμολόγησή τους (σελ 119-123) 

5.2.2 Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας των Μεγαλύτερων Ελληνικών Τρα-

πεζών (σελ 123-126) 

5.3 Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών µε βάση τα Μέτρα Ασφαλείας του Internet 

Banking που εφαρµόζουν (σελ 126-129) 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (130-134) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥ-

ΝΑ (σελ 130-134) 

 

6.1 Συµπεράσµατα (σελ 130-133) 

6.2 Παρατηρήσεις-Προτάσεις (σελ 133-134) 

6.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα (σελ 134) 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (135-137) 

 

Ελληνική (σελ 135) 

Ξενόγλωσση (σελ 135-136)  

Ηλεκτρονική (σελ 136-137) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ 138-139) 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1 (υποενότητα 5.1.2): Κατάταξη και Βαθµολόγηση Ηλεκτρονικών Απατών 

(σελ 112) 

 

Πίνακας 2 (υποενότητα 5.2.2): Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας Internet Banking 

των µεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών (σελ 124-125) 

 

Πίνακας 3 (ενότητα 5.3): Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα  

ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν (σελ 128) 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ   

 

Σχήµα 1 (υποενότητα 3.4.1): Τυπικό σύστηµα κρυπτογράφησης (σελ 53)  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Εικόνα 1 (Ενότητα 3.3): Παράδειγµα πλαστής διεύθυνση URL (σελ 44) 

 

Εικόνα 2 (υποενότητα 3.4.1): Παράδειγµα ψηφιακού πιστοποιητικού (σελ 55) 
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Εικόνα 3 (υποενότητα 3.4.2): Παραστατική εικόνα λειτουργίας ενός firewall (σελ 56) 

 

Εικόνα 4 (υποενότητα 3.4.2): Εικονικό πληκτρολόγιο (σελ 59) 

 

Εικόνα 5 (υποενότητα 3.4.2): Λίστα TAN (σελ 60) 

 

Εικόνα 6 (υποενότητα 3.4.2): Συσκευή Ηλεκτρονικού Κλειδαρίθµου της Εθνικής Τρά-

πεζας (σελ 60) 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών στον τοµέα των υπολογιστών 

και δικτύων µπορεί να υπερηφανεύεται για τα πλούσια επιτεύγµατά της που έχουν αλ-

λάξει σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα εκατοµµυρίων ανθρώπων και έχουν επη-

ρεάσει τη σκέψη, λειτουργία αλλά και την εξέλιξη της σηµερινής κοινωνίας. Τέκνα και 

άξιοι αντιπρόσωποι αυτής της «επανάστασης» µπορούν να θεωρηθούν οι προσωπικοί 

υπολογιστές, το διαδίκτυο και τα πληροφοριακά συστήµατα.  

Πολύ νερό στο αυλάκι της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει κυ-

λήσει από τότε που οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούνταν από δυσνόητα, 

δύσχρηστα και πελώρια συστήµατα των δύο γηπέδων ποδοσφαίρου µε εκατοντάδες 

λυχνίες να πραγµατοποιούν εργασίες που απευθυνόταν σε µια µικρή µερίδα τεχνικών 

και επιστηµόνων.  Οι προσωπικοί υπολογιστές αλλάζουν την ιστορία της τεχνολογίας 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας τη δυνατότητα στον απλό χρήστη µετρίων ή 

και χαµηλών γνώσεων σε θέµατα πληροφορικής να έχει το δικό του υπολογιστή και να 

πραγµατοποιεί απλές καθηµερινές εργασίες.  Ακόµη ένα σηµείο σταθµός στην ιστορία 

των υπολογιστών και δικτύων είναι αναµφίβολα η ανάπτυξη του διαδικτύου ή Internet 

που άλλαξε τα δεδοµένα των ανθρώπινων σχέσεων και κατάφερε να ενώσει πολιτι-

σµούς, ιδέες και σκέψεις, κάνοντας την παγκόσµια κοινωνία να µοιάζει µε µικρή γειτο-

νία.  Η επιστήµη της πληροφορικής κατάφερε να εξελίξει ακόµη περισσότερο τους  

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηµιουργώντας έξυπνα συστήµατα, τα οποία συλλέγουν, 

αποθηκεύουν, αναλύουν και διαχέουν δεδοµένα και πληροφορίες (∆ρανίδης 2003).  Τα 

σύστηµα αυτά ονοµάζονται πληροφοριακά συστήµατα και σύµφωνα µε τον Shannon 

(αναφέρεται στον Campbell 1985), δεν είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που λειτουρ-

γούν σαν απλές υπολογιστικές µηχανές, αλλά «έξυπνα» συστήµατα που µιµούνται όλο 

και περισσότερο την ανθρώπινη ευφυΐα.   

Στους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής, κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναµικό 

και γη, µετά την τεχνολογική ανάπτυξη προστίθεται και η πληροφορία, παράγοντας 

αναγκαίως για τη λειτουργία και βιωσιµότητα µιας σύγχρονης επιχείρησης.  Η µελέτη 

των πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί διεπιστηµονική προσέγγιση, µε τους τοµείς 
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της Πληροφορικής,  Κοινωνιολογίας,  Ψυχολογίας,  Επιχειρησιακής Έρευνας,  Γλωσ-

σολογίας,  Θεωρίας Οργάνωσης και Συµπεριφοράς αλλά και των Πολιτικών Επιστη-

µών, να συνθέτουν το µείγµα των πληροφοριακών συστηµάτων (∆ρανίδης 2003).  Ένας 

αρκετά εύστοχος ορισµός που απαντά µε ακρίβεια στο ερώτηµα τι είναι πληροφοριακό 

σύστηµα µας εξηγεί, πως πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο αλληλένδετων 

στοιχείων που συνεργάζονται για να συλλέξουν (ή ανακτήσουν), επεξεργαστούν, απο-

θηκεύουν και διανείµουν πληροφορίες για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και 

τον έλεγχο σε έναν οργανισµό (Malaga 2003).  

Το πληροφοριακό σύστηµα διαφέρει από τα άλλα είδη συστηµάτων και έχει ως 

στόχο του να ελέγχει (τεκµηριώνει) τις διαδικασίες κάποιου άλλου συστήµατος, το 

οποίο καλείται σύστηµα στόχος.  Ένα πληροφοριακό σύστηµα δεν µπορεί να υπάρξει 

χωρίς ένα σύστηµα στόχο.  Για παράδειγµα, µέσα σε µία µηχανή αυτόµατης ανάληψης 

(ATM) υπάρχει ένα συστατικό που µπορεί να θεωρηθεί πληροφοριακό σύστηµα και 

γενικεύοντας το παράδειγµά µας φτάνουµε στο συµπέρασµα, πως κάθε διαδραστικό 

σύστηµα θα έχει ένα υποσύστηµα που µπορεί να θεωρηθεί πληροφοριακό σύστηµα, το 

οποίο θα έχει ως στόχο την επιτήρηση και τον έλεγχο αυτού του διαδραστικού συστή-

µατος (Malaga 2003).  Τα πληροφοριακά συστήµατα κατηγοριοποιούνται µε διαφόρους 

τρόπους, µε τους πιο κύριους να είναι: το υποσύστηµα το οποίο υποστηρίζουν, την επι-

χειρηµατική δραστηριότητα που υποστηρίζουν, το είδος της υποστήριξης που παρέχουν 

και την αρχιτεκτονική τους (∆ρανίδης 2003).   

Οι Τράπεζες ως σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τα πληροφοριακά συ-

στήµατα και έχουν στηρίξει σε αυτά µεγάλο µέρος των καθηµερινών τους εργασιών.  

Τα ATM, οι καταθέσεις, η κίνηση κεφαλαίων, οι κάρτες (πιστωτικές και χρεωστικές), 

το Internet Banking αποτελούν καθηµερινές τραπεζικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν ως 

βάση τους τα πληροφοριακά συστήµατα.  Οι µεγαλύτερες ελληνικές Τράπεζες προσαρ-

µοζόµενες στις ανάγκες του σηµερινού πελάτη έχουν αναπτύξει πληροφοριακά συστή-

µατα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία απλουστεύουν και επιταχύνουν εργασίες που 

στο κοντινό παρελθόν φάνταζαν δύσκολες και αρκετά χρονοβόρες. 

Σηµαντικός παράγοντας για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφο-

ριακών αλλά και τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί η ασφάλειά τους. 

Λέγοντας ασφάλεια τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων εννοούµε την ικανότητα 

µιας τράπεζας να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιµες 

κάθε στιγµή αναζήτησης (Αλεξανδρής et al. 1995).  Η µη τήρηση των κανονισµών  

ασφαλείας δηµιουργεί απειλές στην Τράπεζα ή στον οποιοδήποτε οργανισµό, αφήνο-

ντας τους πελάτες εκτεθειµένους στους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες (crackers).  Οι πιο 
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συχνές µορφές απάτης είναι, το ψάρεµα ή Phishing, ο ∆ούρειος Ίππος ή Trojan Horse, 

Pharming, Sniffing, keyloggers και η κοινωνική µηχανή.  Βέβαια, κάθε Τράπεζα που 

σέβεται τον εαυτό της αλλά και τους πελάτες της χρησιµοποιεί τεχνικές καταπολέµησης 

των διαφόρων µορφών απάτης, µε τις πιο διαδεδοµένες να είναι η κρυπτογράφηση, οι 

προσωπικοί κωδικοί, τα δηµόσια και ιδιωτικά κλειδιά, οι ψηφιακές υπογραφές, η ψηφι-

ακή πιστοποίηση, οι έξυπνες κάρτες, τα firewalls και οι συµβουλές για την ορθή χρήση 

των συστηµάτων.  

Στη σηµερινή εποχή, τα Τραπεζικά Ιδρύµατα καλούνται να θωρακίσουν τα πλη-

ροφοριακά τους συστήµατα και να καλύψουν τους πελάτες από οποιαδήποτε µορφή 

απάτης έχοντας πάντα στο επίκεντρο των ενεργειών τους, τους κανόνες ασφαλείας που 

έχουν αναπτυχθεί και δοµηθεί για αυτόν το σκοπό. 

 

1.2 Σκοπός Εργασίας  

 

Λαµβάνοντας υπόψη την εκτεταµένη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων από τα 

Τραπεζικά Ιδρύµατα και τα θέµατα ασφαλείας και οµαλής λειτουργίας που γεννώνται, 

η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει και να µελετήσει θέµατα που επικε-

ντρώνονται στα τραπεζικά πληροφοριακά συστήµατα και τις απάτες που σχετίζονται µε 

αυτά, όπως: 

• Τη θεωρητική προσέγγιση εννοιών και ορισµών που είναι απαραίτητες για την 

κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων των Τραπεζών και των µεθόδων 

απάτης που χρησιµοποιούνται. 

• Την παρουσίαση του νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου για την καταπολέµηση 

του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Ελληνικό επίπεδο.   

• Τις θεωρητικές µεθόδους ασφαλείας των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµά-

των, δηλαδή την περιγραφή του πυλώνα της ασφάλειας των πληροφοριακών συ-

στηµάτων των Τραπεζών, που είναι η προστασία. 

• Τη µελέτη των κανόνων ασφαλείας των µεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών όπως 

εµφανίζονται στα ηλεκτρονικά τους site και τη σύγκρισή τους µε τις κυριότερες 

µεθόδους απάτης, αλλά και µε τα θεωρητικά µέτρα προστασίας. 

• Την αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα Μέτρα Ασφαλείας τους 

Internet Banking που εφαρµόζουν.     

Κύριος στόχος της εργασίας είναι να αποφανθεί εάν οι ελληνικές Τράπεζες καλύπτο-

νται ή όχι και σε ποιόν βαθµό από τις ηλεκτρονικές απειλές, συµπέρασµα που θα προ-
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κύψει από την αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυµάτων για τα µέτρα ασφα-

λείας της ηλεκτρονικής τραπεζικής που εφαρµόζουν. 

 

1.3 ∆ιάρθρωση Της Παρούσας Εργασίας 

 

Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε Μέρη και διαθέτει συνολικά έξι Κεφάλαια.  Το «Μέ-

ρος Α΄:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ» περιλαµβάνει το Κεφάλαιο 1, µε τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ».  Στο Κε-

φάλαιο 1, εµπεριέχονται οι ενότητες «1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις», «1.2 Σκοπός 

Εργασίας» και «1.3 ∆ιάρθρωση Της Παρούσας Εργασίας».  Το «Μέρος Β΄:  ΘΕΩΡΗ-

ΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ» περιλαµβάνει το «Κεφάλαιο 2:  ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ» και το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ».  Στο Κεφάλαιο 2, 

εµπεριέχονται οι ενότητες «2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις», «2.2 Ευρωπαϊκό Νοµικό 

Πλαίσιο», «2.3 Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο» και «2.4 Νοµικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρο-

νικές απάτες Phishing και Pharming». Στο Κεφάλαιο 3, εµπεριέχονται οι ενότητες «3.1 

Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια», «3.2 Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

και Ασφάλεια», «3.3 Ηλεκτρονικές Απάτες», «3.4 Μέθοδοι Προστασίας από τις Ηλε-

κτρονικές Απάτες» και «3.5 Άλλες Έννοιες».  Το Μέρος Γ΄ φέρει τον τίτλο «ΜΕΘΟ-

∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ».  Το «Μέρος ∆΄:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» περιλαµβάνει το «Κε-

φάλαιο 4:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E- BANKING ΤΩΝ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και το «Κεφάλαιο 5:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ INTERNET BANKING 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ».  Στο Κεφάλαιο 5, εµπεριέχονται οι ενότητες «5.1 Κατηγοριο-

ποίηση και Κατάταξη των Ηλεκτρονικών Απατών», «5.2 Κατηγοριοποίηση και Βαθµο-

λόγηση των Μέτρων Ασφαλείας του Internet Banking» και «5.3 Αξιολόγηση των ελλη-

νικών Τραπεζών µε βάση τα Μέτρα Ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν». 

Τέλος, το «ΜΕΡΟΣ Ε΄:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» περιλαµβάνει το «Κε-

φάλαιο 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ».  Στο 

κεφάλαιο 6, εµπεριέχονται οι ενότητες «6.1 Συµπεράσµατα», «6.2 Προτάσεις-

Παρατηρήσεις» και «6.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα».                 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  
 
Το κεφάλαιο αυτό δεν αποτελεί προϊόν έρευνας αλλά παρουσιάζει το Θεσµικό και Νο-

µικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, όπως αυτό αποτυπώνεται στη βιβλιογρα-

φία.  Για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού χρησιµοποιήθηκαν κείµενα βιβλιογραφίας, 

τα οποία προέρχονται από επιστηµονικά βιβλία, αλλά και ηλεκτρονικά άρθρα. Στόχος 

της συγκεκριµένης εργασίας, δεν είναι η ανάλυση και ο σχολιασµός του Θεσµικού και 

Νοµικού πλαισίου του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, αλλά η παρουσίαση των πλαισίων 

αυτών όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία.     
 

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το ηλεκτρονικό έγκληµα αποτελεί ένα νέο είδος εγκλήµατος και η ανάπτυξή του οφεί-

λεται στην αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών.  Τα πρώτα φαινόµενα 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος και ηλεκτρονικής απάτης έκαναν την εµφάνισή τους στο 

κοντινό παρελθόν και η γέννηση των πρώτων hackers σηµατοδότησε µία νέα εποχή 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.  Τα κράτη προσπαθούν να 

προστατεύσουν τους πολίτες τους θεσπίζοντας Νοµικά και Θεσµικά πλαίσια καταπολέ-

µησης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, τόσο σε διεθνές όσο και σε κρατικό επίπεδο. Στο 

κοµµάτι αυτό της εργασίας, θα γίνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νοµικό και 

Θεσµικό πλαίσιο καταπολέµησης του ηλεκτρονικού εγκλήµατος και θα δοθεί ιδιαίτερη 

βάση σε σηµαντικά τµήµατα των πλαισίων αυτών, όπως ο ελληνικός νόµος 2472/1997, 

που σχετίζεται µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσω-

πικού χαρακτήρα.  Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου, θα γίνει αναφορά στο Νοµικό 

πλαίσιο και στις ποινές που επιφέρουν οι ηλεκτρονικές απάτες του Phishing και Pharm-

ing. 
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2.2 Ευρωπαϊκό Νοµικό Πλαίσιο  

 

2.2.1 Ιστορική Αναδροµή  

 

Οι πρώτοι hackers έκαναν την εµφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και τα 

πρώτα κρούσµατα επιθέσεων hacking πραγµατοποιήθηκαν την τριετία 1983-85 στη 

Μεγάλη Βρετανία.  Το 1984 ιδρύθηκε το τµήµα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος της 

New Scotland Yard, µε τη Μεγάλη Βρετανία να γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη 

που εκδίδει νόµο περί προστασίας των ηλεκτρονικών δεδοµένων (Data Protection Act 

1984) (Σουρής et al. 2004) . 

Το έτος 1989, πραγµατοποιείται η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο για τη νοµική αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  Ελάχιστες χώρες 

εκείνη την εποχή, ανάµεσά τους και η Ελλάδα, είχαν θεσπίσει νόµους που κάλυπταν 

κάποια τµήµατα του ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  Η επιτροπή που δηµιουργήθηκε είχε 

την ονοµασία Council of Europe Recommendation R(89)9 και σε αυτή συµµετείχαν 

εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Ευρωπαϊκών χορών.  Τη δεκαετία του ’90, ιδρύεται το 

κέντρο συντονισµού για περιστατικά ασφαλείας σε υπολογιστικά συστήµατα (Software 

Engineering Institute), στο Carnegie Melon, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

(Σουρής et al. 2004).  

Μετά την εµφάνιση του διαδικτύου το ηλεκτρονικό έγκληµα ανθεί και ακόµη 

και σήµερα κρατικοί οργανισµοί προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν, θεσπίζοντας Νό-

µους και αναπτύσσοντας µηχανισµούς πάταξης.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 

τρέχοντος έτους πρότεινε τη δηµιουργία το 2013 ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για      

Εγκλήµατα στον Κυβερνοχώρο, για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των 

επιχειρήσεων από τις αυξανόµενες απειλές εγκληµάτων στο διαδίκτυο.  Το κέντρο αυτό 

θα προειδοποιεί τις χώρες της ΕΕ για τις σοβαρές απειλές και θα επισηµαίνει αδυναµίες 

άµυνας των επιγραµµικών τους εγκαταστάσεων (Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 2012).               

 

2.2.2 Η διεθνής σύµβαση για το Ηλεκτρονικό Έγκληµα (Convention on Cyber 

Crime) 

 

Η διεθνής σύµβαση για το ηλεκτρονικό έγκληµα υπογράφηκε το Νοέµβριο του 2001 

στη Βουδαπέστη από τις περισσότερες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 

γνωστή µε την ονοµασία Convention on Cyber Crime 2001 (Σουρής et al. 2004). 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 20 

Κύριος στόχος της σύµβασης αυτής είναι η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθε-

σιών µε τα ποινικά στοιχεία κατηγορίας, αλλά και µε τις προβλέψεις για τις πράξεις του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  Στη σύµβαση ορίζονται οι Αρχές που είναι απαραίτητες για 

την ποινική δίωξη των ατόµων που πράττουν ηλεκτρονικά εγκλήµατα και τη διερεύνη-

ση πειστηρίων και αποδεικτικών στοιχείων που διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή.  

Επίσης, στη συνθήκη ορίζεται ένα γρήγορο και αποτελεσµατικό καθεστώς (regime), για 

διεθνή συνεργασία σε θέµατα ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  Η διεθνής σύµβαση για το 

ηλεκτρονικό έγκληµα περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια: τους διάφορους ορισµούς και 

τη χρήση εννοιών, τα µέτρα σε εθνικό επίπεδο, τη διεθνή συνεργασία και τα τελικά 

συµπεράσµατα (Σουρής et al. 2004).  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται όλοι οι ορισµοί που εµπεριέχονται στη συν-

θήκη.  Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει: τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να παρθούν 

για τις πράξεις του ηλεκτρονικού εγκλήµατος (αναφέρονται συνολικά 9 κύριες παρα-

βάσεις, όπως παράνοµη πρόσβαση και παράνοµη υποκλοπή) και τα ζητήµατα που αφο-

ρούν στα αποδεικτικά στοιχεία που διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή (electronic 

evidence).  Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται και θέµατα δικαιοδοσίας (jurisdic-

tion).  Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ανάγκες για τη λήψη κατάλληλων µέτρων που 

αφορούν στη σχέση µεταξύ των εγκληµάτων που γίνονται µε τον παραδοσιακό τρόπο, 

αλλά και εκείνων που γίνονται µε τη βοήθεια υπολογιστή.  Ακόµη, προβλέπονται συ-

γκεκριµένοι τρόποι πρόσβασης των Αρχών µιας χώρας σε αποθηκευµένα δεδοµένα που 

βρίσκονται σε κάποια άλλη (∆ίκτυο Συνεργασίας).  Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει 

τα τελικά συµπεράσµατα, τα οποία περιέχονται σε κάθε σύµβαση που εκδίδεται από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Σουρής et al. 2004). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει και ορισµένες οδηγίες για την καταπολέµηση του 

ηλεκτρονικού εγκλήµατος, όπως την Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης 

Μαΐου 1991, για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτί-

ου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων, Οδηγία 97/7/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 1997, για την προστα-

σία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις και την Οδηγία 1999/93/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά 

µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (Νοµοθεσία για το Ηλεκτρονι-

κό έγκληµα).  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα γίνει αναφορά στο Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο 

που στοχεύει στην καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 
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2.3 Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο 

 

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Κράτος έχει θεσπίσει Νοµικό και Θε-

σµικό Πλαίσιο καταπολέµησης και εξάλειψής του ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  Το Ελ-

ληνικό Πλαίσιο περιλαµβάνει, Άρθρα του Ποινικού Κώδικα, Νόµους, Προεδρικά ∆ια-

τάγµατα και Αποφάσεις, εναρµονισµένες µε τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις και Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα Άρθρα του Ποινικού Κώδικα που σχετίζονται µε τις ηλεκτρονικές και τηλε-

πικοινωνιακές απάτες είναι: το Άρθρο 370Α «Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφω-

νηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας», το Άρθρο 370Β «Παραβίαση στοιχείων ή 

προγραµµάτων υπολογιστών που θεωρούνται απόρρητα», το Άρθρο 370Γ «Παράνοµη 

αντιγραφή ή χρήση προγραµµάτων υπολογιστών και παράνοµη πρόσβαση σε δεδοµένα 

υπολογιστών» και το Άρθρο 386Α «Απάτη µε υπολογιστή» (Νοµοθεσία για το Ηλε-

κτρονικό έγκληµα).   

Οι Νόµοι που αφορούν τις ηλεκτρονικές και τηλεπικοινωνιακές απάτες είναι: ο 

Ν.2472/1997 «Για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσω-

πικού χαρακτήρα», Ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του απορρήτου των επικοινω-

νιών», Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», 

N.2672/1998 (Άρθρο 14) «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα» και ο 

Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις ιδιωτικής ζωής 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997» (Νο-

µοθεσία για το Ηλεκτρονικό έγκληµα).   

Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για την προστασία των πολιτών από τις ηλεκτρονι-

κές απειλές είναι: το Π.∆. 131/2003 «Ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ Υπηρεσίες της κοινω-

νίας της Πληροφορίας», το Π.∆. 150/2001 «Ηλεκτρονικές Υπογραφές» και το Π.∆. 

47/2005 «∆ιαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του 

απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του» (Νοµοθεσία για το Ηλεκτρονικό 

έγκληµα). 

Οι Αποφάσεις για το ηλεκτρονικό έγκληµα είναι: η Υπουργική Απόφαση µε α-

ριθ.88141/1995 «Κώδικας ∆εοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών ∆ραστηριοτή-

των»,  Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων) µε 

αριθ. 268/73/2002 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Do-

main Names) µε κατάληξη .gr» και η Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. µε αριθ. 248/71/2002 

«Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (Νοµο-

θεσία για το Ηλεκτρονικό έγκληµα).  
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά τµήµατα του Ελληνικού νοµο-

θετικού και θεσµικού πλαισίου(Άρθρα του Ποινικού Κώδικα και Νόµοι) για την πάτα-

ξη του ηλεκτρονικού εγκλήµατος.   

 

2.3.1 Το Άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα 

 

«Όποιος αθέµιτα παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµβαίνει σε τηλεφωνική σύν-

δεση ή συσκευή µε σκοπό να πληροφορηθεί ή να µαγνητοφωνήσει το περιεχόµενο τη-

λεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ τρίτων, τιµωρείται µε φυλάκιση.  Η χρησιµοποίηση από 

το δράστη των πληροφοριών ή µαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν µε αυτό τον τρόπο, 

θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση» (Άρθρο 370Α παράγραφος 1) (Άρθρα Ποινικού 

Κώδικα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό έγκληµα) . 

Το άρθρο αυτό του Ποινικού Κώδικα βρίσκει εφαρµογή όταν πραγµατοποιείται 

εγκατάσταση ενός κατάλληλου προγράµµατος ή µιας συσκευής, η οποία καταγράφει 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.  Οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν για σύνδεση στο 

Internet το τηλεφωνικό δίκτυο και για αυτό το λόγο το Άρθρο αυτό βρίσκει εφαρµογή 

και σε περιπτώσεις όπου ο δράστης χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα Sniffer για να κατα-

γράφει όλη τη διαδικτυακή κίνηση που εισέρχεται ή εξέρχεται προς ή από ένα δίκτυο 

υπολογιστών (Σουρής et al. 2004). 

Επίσης, στις διατάξεις αυτού του Άρθρου εµπεριέχονται και παρεµβολές που γί-

νονται µε προγράµµατα τύπου Trojan Horse, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή 

του χρήστη-θύµα και καταγράφουν συγκεκριµένες πληροφορίες, όπως αριθµούς πιστω-

τικών καρτών και passwords.  Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές µεταδίδονται στο 

δράστη (Σουρής et al. 2004). 

 

2.3.2 Το Άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα 

 

«Όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή   

οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράµµατα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν 

κρατικά, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δηµο-

σίου ή ιδιωτικού τοµέα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστο τριών (3) µηνών.  Ως   

απόρρητα δεδοµένα θεωρούνται και εκείνα που ο νόµιµος κάτοχός τους από δικαιολο-

γηµένο ενδιαφέρον τα µεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα για να 

παρεµποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.» (Άρθρα Ποινικού Κώδικα σχετικά µε το 

Ηλεκτρονικό έγκληµα) 
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Το Άρθρο 370Β, αναφέρει πως αν τα απόρρητα δεδοµένα που υποκλέπτονται 

είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής σηµασίας επιβάλλεται φυλάκιση ενός έτους (Άρ-

θρα Ποινικού Κώδικα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό έγκληµα). Επίσης, σε αυτό το Άρθρο 

περικλείονται ποινές για µια σωρεία εγκληµατικών πράξεων, όπως, µη εξουσιοδοτηµέ-

νη πρόσβαση σε συστήµατα υπολογιστών, αντιγραφή, διακίνηση απορρήτων δεδοµέ-

νων κλπ (Σουρής et al. 2004) .  

Ακόµη, το Άρθρο 370Β σχετίζεται µε τους Ν.2172/1993 «Προστασία της κοι-

νωνίας από το οργανωµένο έγκληµα», Ν.2068/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβα-

σης για την προστασία του ατόµου από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφο-

ριών προσωπικού χαρακτήρα» και το Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Σουρής et al. 2004). 

 

2.3.3 Το Άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα   

 

Το Άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα ασχολείται µε θέµατα παράνοµης αντιγραφής 

και διακίνησης προστατευµένου λογισµικού.  Η φυλάκιση για κάποιον που πραγµατο-

ποιεί αυτές τις ενέργειες µπορεί να είναι µέχρι έξι µήνες και προβλέπεται χρηµατικό 

πρόστιµο, «διακοσίων ενενήντα (290) ΕΥΡΟ έως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΟ» 

(Σουρής et al. 2004).  

Επίσης, το άρθρο αυτό εξετάζει «ενέργειες που σχετίζονται µε την απόκτηση 

πρόσβασης σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή µνήµη 

υπολογιστή ή µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, εφ’ όσον οι πράξεις έγιναν 

χωρίς δικαίωµα και µε παραβίαση µέτρων ασφαλείας ή απαγορεύσεων που έχει λάβει ο 

νόµιµος χρήστης.  Οι πράξεις αυτές τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έως τρείς µήνες ή 

µε χρηµατική ποινή 29 ΕΥΡΟ» (Άρθρα Ποινικού Κώδικα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό 

έγκληµα).   

Το Άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα σχετίζεται όπως και το Άρθρο 370Β, µε 

τους νόµους Ν. 2172/1993, Ν. 2068/1992 και Ν. 2472/1997 (Σουρής et al. 2004).  

 

2.3.4 Νόµος 2672/1998, Άρθρο 14 «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα» 

 

Ο νόµος αυτός επικεντρώνεται στη διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα και στο 

Άρθρο 14 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:  «Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µετα-

ξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοί-

κησης ή µεταξύ αυτών και των ενδιαφεροµένων φυσικών προσώπων µε τηλεοµοιοτυπία 
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και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο».  Στο Άρθρο αυτό ορίζονται οι έννοιες του ηλεκτρονι-

κού ταχυδροµείου και του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Σουρής et al. 2004). 

Ο νόµος αυτός αναφέρεται επίσης στη ψηφιακή υπογραφή και στην κρυπτογρα-

φία, νοµιµοποιώντας τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τη διακίνηση ηλεκτρονικών 

πληροφοριών και δεδοµένων µέσω email.  Χωρίς την ύπαρξη αυτού του νόµου θα πα-

ρέµειναν ατιµώρητα ηλεκτρονικά εγκλήµατα που σχετίζονται µε την πλαστογράφηση 

της ψηφιακής υπογραφής (απάτες ηλεκτρονικών συναλλαγών) (Σουρής et al. 2004). 

 

2.3.5 Νόµος 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα»  

 

Το Ελληνικό κράτος ψήφισε το Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξερ-

γασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», µετά την Κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ 

«Προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» (Σινανίωτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 

2005).  

Πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού αποτελεί η προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και η προστασία των δικαιωµάτων και 

των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.  Ο 

Νόµος ορίζει ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, «κάθε πληροφορία που αναφέρεται 

στο υποκείµενο των δεδοµένων» (Σινανίωτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  

Στο Κεφάλαιο Α «Γενικές ∆ιατάξεις», περιλαµβάνονται γενικές πληροφορίες 

περί του νόµου (Αντικείµενο, Ορισµοί, Πεδίο Εφαρµογής).  Στο Κεφάλαιο Β «Επεξερ-

γασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα», εµπεριέχονται τα θέµατα:  Χαρακτηρι-

στικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  Προϋποθέσεις επεξεργασίας,  Γνωστοποίη-

ση αρχείων,  Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων,  ∆ιασύνδεση αρχείων,  ∆ιασυνορια-

κή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας 

(Σουρής et al. 2004).  

Στο Κεφάλαιο Γ «∆ικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων», περιγράφο-

νται τα δικαιώµατα που έχει στα δεδοµένα ο κάτοχός τους.  Τα δικαιώµατα αυτά είναι: 

το ∆ικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και προσωρινής δικαστικής προ-

στασίας.  Τα κεφάλαια ∆ «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,   

Ε «Κυρώσεις» και ΣΤ «Τελικές Μεταβατικές ∆ιατάξεις», πραγµατεύονται διαδικαστικά 

θέµατα του νόµου αυτού (Σουρής et al. 2004).  
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2.4 Νοµικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές απάτες Phishing και Pharming   

 

∆υο από τις πιο «δηµοφιλείς» επιθέσεις που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρονικοί απατεώνες 

για να παραπλανήσουν τα θύµατά τους και να τους αποσπούν προσωπικά δεδοµένα 

είναι οι επιθέσεις Phishing και Pharming.  Το Ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει νόµους 

για να προστατέψει τους πολίτες από αυτές τις επιθέσεις και να τιµωρήσει τους εγκλη-

µατίες που πράττουν αυτές τις παράνοµες ενέργειες.    

Η µέθοδος Phishing βασίζεται στην πλάνη του θύµατος µε σκοπό την περιουσι-

ακή του ζηµία.  Οι phishers µέσω αυτής της απάτης προσπορίζουν στον εαυτό τους ή 

και σε τρίτους παράνοµο περιουσιακό όφελος. Οι δράστες έχουν γνώση και θέληση 

σχετικά µε την παράνοµη αυτή δραστηριότητα και τιµωρούνται κατά το Άρθρο 386 του 

Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο «Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή 

άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε 

πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθι-

νών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυ-

λάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µε-

γάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών» (∆ηµητρακάκη 2011).  

 Η µέθοδος Pharming αποτελεί ένα είδος διείσδυσης µέσω του διαδικτύου, χω-

ρίς τη συναίνεση του νόµιµου κατόχου των στοιχείων.  Η µέθοδος αυτή τελείται µε 

δόλο και συνιστά παράβαση απορρήτου κατά το Άρθρο 370Γ § 2 του Ποινικού Κώδι-

κα, σύµφωνα µε το οποίο:  «Όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί 

σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή µνήµη υπολογιστή ή µεταδίδονται µε συστήµατα 

τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωµα, ιδίως µε παραβίαση 

απαγορεύσεων ή µέτρων ασφαλείας που έχει λάβει ο νόµιµος κάτοχός τους, τιµωρείται 

µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 29,00 €»             

(∆ηµητρακάκη 2011).   

Στο Κεφάλαιο 3 µε τίτλο «Εννοιολογικό Πλαίσιο» που ακολουθεί, παρουσιάζο-

νται θέµατα βιβλιογραφίας, τα οποία θα βοηθήσουν τον αναγνώστη στην καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος και στην οµαλή εισαγωγή του στο Κεφάλαιο του πρακτικού 

θέµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του Μέρους Β, περιλαµβάνονται τα κυριότερα σηµεία που συν-

θέτουν το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  Οι έννοιες που παρουσιάζο-

νται, έχουν αναλυθεί και µελετηθεί στο παρελθόν και αποτελούν αντικείµενο βιβλιο-

γραφίας.  Η εργασία αυτή δεν έχει ως στόχο να αναλύσει αυτές τις έννοιες περεταίρω, 

ούτε να τις παρουσιάσει ως νέα έρευνα.  Στόχος του κεφαλαίου είναι να συνθέσει και 

να παρουσιάσει ορισµένες σηµαντικές έννοιες, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το θέµα 

στον αναγνώστη.  Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι έννοιες των πληροφοριακών συστη-

µάτων, των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, της ασφάλειας των πληροφορια-

κών αλλά και των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, της ηλεκτρονικής απάτης 

και το εννοιολογικό πλαίσιο των πιο διαδεδοµένων και αποτελεσµατικών τρόπων αντι-

µετώπισης των ηλεκτρονικών απατών. 

 

3.1 Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια  

 

3.1.1 Πληροφοριακά Συστήµατα (Information Systems) 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ανατείλει µία νέα τεχνολογική εποχή, η οποία γέννησε 

νέες συνθήκες και άλλαξε το περιβάλλον των ανθρώπων αλλά και των επιχειρήσεων. 

Ένα σχετικά νέο επίτευγµα της επιστήµης της πληροφορικής είναι τα πληροφοριακά 

συστήµατα, τα οποία ως σύνολο αλληλένδετων συστατικών, συλλέγουν (ή ανακτούν), 

επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέµουν πληροφορίες, για να υποστηρίξουν τη 

λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε ένα οργανισµό (Malaga 2003). Ένα πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι ένα οργανωµένο σύνολο 

πέντε αλληλοεπιδρώντων και αλληλοσχετιζόµενων στοιχείων, το οποίο επεξεργάζεται 

δεδοµένα και παράγει πληροφορίες για λογαριασµό µιας επιχείρησης ή ενός Οργανι-

σµού (∆ρανίδης 2003).  Τα πέντε αυτά στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν ένα πληροφορια-

κό σύστηµα είναι οι άνθρωποι, οι βάσεις δεδοµένων, το λογισµικό, ο υλικός εξοπλισµός 

και τα δίκτυα (Malaga 2003).  

Τα πληροφοριακά συστήµατα σχετίζονται άµεσα µε τον άνθρωπο, αφού δηµι-

ουργούνται από αυτόν και λειτουργούν µε τη βοήθειά του για να υπηρετούν πάλι αυτόν 

(Αλεξανδρής et al. 1995).  Εξαιτίας της φιλοσοφίας τους, τα πληροφοριακά συστήµατα 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «έξυπνοι» ηλεκτρονικοί υπολογιστές που µιµούνται 

την ανθρώπινη ευφυΐα (Campbell 1985).  Τα πληροφορικά συστήµατα σχετίζονται µε 
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την πληροφορία, τον πιο ακριβό συντελεστή παράγωγης των σηµερινών επιχειρήσεων 

και γενικότερα ένα από τα πιο περιζήτητα  αγαθά της σηµερινής κοινωνίας              

(Αλεξανδρής et al. 1995).  Πηγή των πληροφοριακών συστηµάτων είναι η επιστήµη της 

πληροφορικής, η οποία χάρη στο µεγάλο βαθµό εξέλιξής της δηµιούργησε ένα επίτευγ-

µα ικανό να αλλάξει την δοµή των σηµερινών οργανισµών αλλά και την καθηµερινότη-

τα του σύγχρονου ανθρώπου (Αλεξανδρής et al. 1995).  

Τα πρώτα πληροφοριακά συστήµατα έκαναν την εµφάνισή τους τη δεκαετία του 

‘60, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειριστούν δεδοµένα σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων 

(πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης).  Τα συστήµατα αυτά χαρακτηρίζονταν από τη 

δυνατότητα να παρέχουν περιοδικές αναφορές, και στην αρχή είχαν κυρίως ιστορικό 

χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη τάσεων και την 

υποστήριξη αποφάσεων ρουτίνας.  Προποµπό των πληροφοριακών συστηµάτων αποτέ-

λεσαν την δεκαετία του ’50, οι πρώτες εφαρµογές υπολογιστών στις επιχειρήσεις και τα 

πρώτα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (∆ρανίδης 2003).  Με την εξέλιξη της 

επιστήµης της πληροφορικής και την πληθώρα παραγωγής νέων φθηνών προσωπικών 

υπολογιστών, οι επιχειρήσεις άρχισαν να εντάσσουν στο δυναµικό τους εξελιγµένα 

συστήµατα τεχνολογίας, τα οποία συνέβαλλαν στον αποτελεσµατικότερο και αποδοτι-

κότερο τρόπο λειτουργίας τους.      

Σύµφωνα µε τη γενική θεωρία συστηµάτων, ως Σύστηµα µπορούµε να ορίσουµε 

έναν αριθµό αλληλοεπιδρώντων στοιχείων που έχουν οργανικά συναρµολογηθεί σε µία 

ολότητα, έτσι ώστε να εκτελούν µια ορισµένη λειτουργία (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002). Ο Κιουντούζης (αναφέρεται στον Πάγκαλο & Μαυρίδη 2002) υποστηρίζει ότι, 

εάν θεωρήσουµε τη σηµερινή επιχείρηση ή το σηµερινό οργανισµό ως σύστηµα, µπο-

ρούµε να δούµε ότι αποτελείται από τρία διαφορετικά υποσυστήµατα, κάθε ένα από τα 

οποία επεξεργάζεται, παράγει και ελέγχει διαφορετικά πράγµατα.  Τα τρία αυτά υποσυ-

στήµατα είναι, το φυσικό σύστηµα παραγωγής (physical production system), το σύστη-

µα διοίκησης / λήψης αποφάσεων (management system / decision system) και το πλη-

ροφοριακό σύστηµα (information system). 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα διαφέρει από τα άλλα είδη συστηµάτων και κύριος 

στόχος του είναι να ελέγχει/τεκµηριώνει τις διαδικασίες κάποιου άλλου συστήµατος, 

του συστήµατος στόχου.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός πληροφορια-

κού συστήµατος, είναι η ύπαρξη ενός συστήµατος στόχου.  Κάθε διαδραστικό σύστηµα 

πρέπει να έχει ένα υποσύστηµα που µπορεί να θεωρηθεί πληροφοριακό σύστηµα, του 

οποίου ο στόχος είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος αυτού του διαδραστικού συστήµατος 
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(για παράδειγµα, µέσα σε µια µηχανή αυτόµατης ανάληψης υπάρχει ένα συστατικό που 

µπορεί να θεωρηθεί πληροφοριακό σύστηµα) (Malaga 2003). 

Όπως κάθε σύστηµα έτσι και το πληροφοριακό σύστηµα διαθέτει εισόδους (δε-

δοµένα, πληροφορίες, εντολές), επεξεργασίες (διαδικασίες, άνθρωποι, εξοπλισµός) και 

εξόδους (αναφορές, γραφήµατα, υπολογισµοί).  Υπάρχουν διάφορα είδη πληροφορια-

κών συστηµάτων: τα χειροκίνητα, αυτά που βασίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα 

τυπικά και τα άτυπα.  Τα τυπικά συστήµατα λειτουργούν βάσει διαδικασιών, µε προα-

ποφασισµένες εισόδους και εξόδους, ενώ τα άτυπα δεν ακολουθούν προσχεδιασµένες 

διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και διάδοσης των πληροφοριών (∆ρανίδης 2003). 

Η ανάπτυξη του λογισµικού ενός πληροφοριακού συστήµατος γίνεται µε τη 

βοήθεια εργαλείων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τον έλεγχο του κώδικα.  Οι 

κυριότερες κατηγορίες λογισµικού που δίνουν ένα πλήθος εργαλείων, καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσµα µεθοδολογικών προσεγγίσεων είναι, οι γλώσσες προγραµµατισµού, οι γεν-

νήτριες και τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (∆ρανίδης 2003).  

Τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν βρει ευρεία εφαρµογή στην καθηµερινότη-

τα, προσφέροντας ευκολία, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα σε ανθρώπους και επι-

χειρήσεις.  Οι Τράπεζες µε την εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων έχουν κα-

ταφέρει να είναι πιο προσβάσιµες στους πελάτες τους παρέχοντας άνεση στις συναλλα-

γές.  Το πιο σηµαντικό κοµµάτι στο πάζλ των πληροφοριακών συστηµάτων είναι η 

ασφάλεια, µε την οποία θα ασχοληθούµε  παρακάτω, παρουσιάζοντας σηµεία κλειδιά 

για ένα ασφαλές σύστηµα.                              

 

3.1.2 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων ( Information Systems Security)  

 

Η ευρεία χρήση των υπολογιστών σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 

σε κάθε είδους εργασία έχει εδραιώσει την τεχνολογία της πληροφορικής στο σηµερινό 

περιβάλλον.  Εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης και της γενικευµένης χρήσης των υπολο-

γιστικών συστηµάτων, αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα κρούσµατα που σχετίζονται µε 

ηθεληµένες ή τυχαίες καταστροφές, αλλοιώσεις και απάτες.  Η καταστροφή ή η αλλοί-

ωση των δεδοµένων µπορεί να σηµαίνει οικονοµικά κόστη και σηµαντικές ζηµίες, ενώ 

ταυτόχρονα, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την ιδιωτικότητα των χρηστών (Πάγκαλος 

& Μαυρίδης 2002). 

Ως όρος η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων εµφανίστηκε για πρώτη 

φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970.  Η πρώτη δηµοσίευση έγινε από την Οµάδα 

Εργασίας του Συµβουλίου Αµυντικής Επιστήµης του υπουργείου Άµυνας των Ηνωµέ-
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νων Πολιτειών της Αµερικής και εξέταζε το πρόβληµα της χρήσης υπολογιστών εξ 

αποστάσεως (µέσω τερµατικών).  Ο πρώτος ιός που εµφανίστηκε είχε την ονοµασία 

Creeper και το πρώτο διαδικτυακό σκουλήκι, το σκουλήκι Morris έκανε την εµφάνιση 

του το 1998.  Σύµφωνα µε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, το 2007 ανακαλύφθηκαν 

711.000 καινούργιοι ιοί.  Από 1970 µέχρι σήµερα, οι απαιτήσεις ασφάλειας των πλη-

ροφοριακών συστηµάτων έχουν αλλάξει και έχουν εξελιχθεί, οι ηλεκτρονικοί εγκληµα-

τίες έχουν πολλαπλασιαστεί και η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων έχει 

µετατραπεί σε αναγκαία επιστήµη για το σύγχρονο άνθρωπο (http://el.wikipedia.org).            

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων επικεντρώνεται σε οντότητες και 

αντικείµενα που αξίζει να προστατευθούν (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  Το πολύτιµο 

αγαθό που καλούνται να προστατευόσουν και να ασφαλίσουν τα πληροφοριακά συστή-

µατα είναι η πληροφορία, µε το πρόβληµα της ασφαλείας των πληροφοριών να απα-

σχολεί και να προβληµατίζει τους υπευθύνους ασφαλείας των πληροφοριακών συστη-

µάτων.  Στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου εσωτερικών (www.ypes.gr), η ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστηµάτων αναφέρεται ως ένα οργανωµένο πλαίσιο από έννοιες, 

αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα που απαιτούνται για να 

προστατευθούν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος αλλά και το σύστηµα ολό-

κληρο, από κάθε σκόπιµη ή τυχαία απειλή.  

Η έννοια της ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων συνδέεται στενά µε 

τρεις θεµελιώδεις έννοιες: την Εµπιστευτικότητα (Confidentiality),  Ακεραιότητα (In-

tegrity) και ∆ιαθεσιµότητα(Availability) (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002; Σουρής et al. 

2004).  Αρκετοί συγγραφείς χρησιµοποιούν τους όρους Ακεραιότητα (Integrity),  Αυθε-

ντικότητα (Authenticity) και Εγκυρότητα (Validity), για να περιγράψουν τις τρεις θεµε-

λιώδεις έννοιες της ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων (Κάτσικας et al. 

2004).  

Ο όρος της εµπιστευτικότητας αναφέρεται στην πρόληψη µη εξουσιοδοτηµένης 

(unauthorized) αποκάλυψης πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από µη εξουσιοδοτηµένη 

ανάγνωση.  Η εµπιστευτικότητα ακολουθεί την οπτική γωνία του χρήστη και ιδιοκτήτη 

που ενδιαφέρεται για την αποτροπή της µη εξουσιοδοτηµένης αποκάλυψης πληροφο-

ριών.  Κύριος στόχος της εµπιστευτικότητας είναι να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα ενός 

υπολογιστικού συστήµατος, καθώς και τα διακινούµενα µεταξύ των υπολογιστών δε-

δοµένα, θα αποκαλύπτονται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  Στον ορισµό της εµπι-

στευτικότητας εµπεριέχονται οι έννοιες, της ιδιωτικότητας (Privacy), που αναφέρεται 

στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της µυστικότητας 
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(secrecy), που αναφέρεται στην προστασία δεδοµένων που ανήκουν σε έναν οργανισµό 

(Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

Ως ακεραιότητα µπορεί να οριστεί, η αποφυγή ατελειών και ανακριβειών κατά 

τη διάρκεια εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων µιας πληροφορία (Κάτσικας et al. 

2004).  Κύριος στόχος της ακεραιότητας είναι η πρόληψη από µη εξουσιοδοτηµένη 

εγγραφή, διαγραφή και δηµιουργία δεδοµένων.  Ως Ακεραιότητα επίσης, µπορεί να 

ορισθεί και η διαδικασία της µετατροπής, διαγραφής και δηµιουργίας δεδοµένων ενός 

υπολογιστικού συστήµατος που γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα µέρη (Πάγκαλος & 

Μαυρίδης 2002). 

∆ιαθεσιµότητα είναι η προφύλαξη από τη µη εξουσιοδοτηµένη παρακράτηση ή 

και καθυστέρηση παροχής πληροφοριών ή/και πόρων.  Είναι ένας από τους πιο σηµα-

ντικούς παράγοντες της καλής λειτουργίας ενός συστήµατος και καταλυτικός παράγο-

ντας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service), 

όταν εξουσιοδοτηµένοι χρήστες επιθυµούν να προσπελάσουν τους πόρους του (Πάγκα-

λος & Μαυρίδης 2002; Σουρής et al. 2004).     

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων εµπεριέχει ακόµη έναν κρίσιµο 

όρο, τον όρο της ευπάθειας.  Ευπάθεια (Vulnerability) είναι µία αδυναµία ή ένα ευάλω-

το σηµείο, δηλαδή µια «Αχίλλειος πτέρνα» στο σύστηµα ασφαλείας που µπορεί αν αξι-

οποιηθεί κατάλληλα, να προκαλέσει απώλειες ή ζηµίες.  Όταν ένα άτοµο (ηλεκτρονικός 

εγκληµατίας, hacker, cracker) εκµεταλλεύεται µια ευπάθεια, τότε διαπράττει µια επίθε-

ση (attack) στο σύστηµα.  Κάθε πληροφοριακό σύστηµα είναι ευπαθές σε πιθανές επι-

θέσεις, µε τις πολιτικές και τα προϊόντα ασφαλείας να ελαττώνουν το ποσοστό ευπά-

θειας.  Ένα σύστηµα µπορεί να έχει φυσικές ευπάθειες (Physical), ανθρώπινες (Hu-

man), εκ φύσεως (Natural), υλικού και λογισµικού (Hardware and Software) ή και άλ-

λου είδους, που το κάνουν τρωτό και ευάλωτο σε επιθέσεις (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002).  

Χρήσιµο είναι σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί και ο όρος της απειλής, η οποία 

για ένα υπολογιστικό σύστηµα περιλαµβάνει καταστάσεις όπου υπάρχει το ενδεχόµενο 

πρόκλησης απειλών ή ζηµιών.  Τα είδη των απειλών σε σχέση µε το υλικό, το λογισµι-

κό και τα δεδοµένα είναι: η υποκλοπή (interception), µεταβολή (modification), πλαστο-

γραφία (fabrication) και η διακοπή (interruption). Επίσης, οι απειλές µπορούν να χωρι-

στούν σε φυσικές, εκούσιες ή ακούσιες, ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους (Πά-

γκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Ένα πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας (controls), 

για να προστατευθεί από τις διάφορες µορφές απειλών.  Τα µέτρα προστασίας ονοµά-
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ζονται και αντίµετρα (countermeasures) και ορίζονται, ως οι διαδικασίες, τεχνικές,  

ενέργειες και συσκευές που περιορίζουν τις ευπάθειες ενός πληροφοριακού συστήµα-

τος. Τα διαφορετικά ειδή αντιµέτρων έχουν ως αποτέλεσµα την ανάλυση του προβλή-

µατος της ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων στις συνιστώσες της φυσικής 

ασφάλειας συστήµατος (physical security), ασφάλειας υπολογιστικού συστήµατος 

(computer security), ασφάλειας βάσεων δεδοµένων (database security) και της ασφά-

λειας δικτύων επικοινωνιών (network security) (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι µέτρων προστασίας για την πρόληψη της εκµετάλ-

λευσης των ευπαθειών ενός πληροφοριακού συστήµατος.  Οι πιο κύριοι είναι: η κρυ-

πτογραφία (encryption), τα µέτρα λογισµικού και υλικού (software & hardware 

controls), τα φυσικά µέτρα υλικού (physical controls) και οι πολιτικές ασφαλείας (Πά-

γκαλος & Μαυρίδης 2002). 

Για την καλύτερη ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων έχουν αναπτυχθεί 

κατά καιρούς αρκετά µοντέλα ασφαλείας.  Ρόλος αυτών των µοντέλων είναι να εκφρά-

ζουν µε ακρίβεια και καθαρότητα τις απαιτήσεις ασφαλείας ενός συστήµατος.  Κάποια 

από τα ποιο γνωστά και ιδιαίτερα ασφαλή µοντέλα είναι: το ∆ικτυωτό, Εµπιστευτικό-

τητας Bell-La Padula, Ακεραιότητας Biba, ‘Graham- Denning’, ‘Harrison- Ullman’ και 

Αποτροπής-Παρεµβολών. Η ανάλυση αυτών των µοντέλων, αποτελεί εργασία της επι-

στήµης των µαθηµατικών και της πληροφορικής (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Κλείνοντας την υποενότητα της ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

χρήσιµο είναι να σταθούµε στις απώλειες ενός πληροφοριακού συστήµατος, εάν οι 

πολιτικές ασφαλείας αποτύχουν και τα µοντέλα ασφαλείας αχρηστευθούν από τις επι-

θέσεις των ηλεκτρονικών εγκληµατιών.  Οι απώλειες αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν 

σε τρείς κατηγορίες: την Αδυναµία Χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Απώλεια 

Χρηµάτων και Απώλεια Αποκλειστικής Χρήσης. Αδυναµία Χρήσης του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή έχουµε, όταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τεθεί εκτός ενέργειας και οι 

υπηρεσίες που παρέχει διακοπούν.  Η απώλεια αυτή µπορεί να οφείλεται, σε µια προ-

σωρινή διακοπή εξαιτίας της πτώσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, προβλήµατα υλικού 

εξαιτίας ανθρώπινου λάθους ή κακής συντήρησης, προβλήµατα λογισµικού και σε άλ-

λες τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες οφείλονται σε απρόσµενα γεγονότα και δυσχε-

ραίνουν τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, ενώ παράλληλα, τα καθιστούν 

ανενεργά να εκτελέσουν τις εργασίες τους.  Απώλεια Χρηµάτων παρουσιάζεται όταν 

ένα πληροφοριακό σύστηµα καταστραφεί ή η λειτουργία του υποβαθµιστεί. Τέλος,  

Απώλεια Αποκλειστικής Χρήσης εµφανίζεται, όταν ένας µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης 

µπορέσει να χρησιµοποιήσει ένα πληροφοριακό σύστηµα, µε αποτέλεσµα ο κάτοχος 
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του συστήµατος αυτού να παύσει να έχει την αποκλειστική χρήση.  Η απώλεια αυτή 

µπορεί να προκύψει από ηθεληµένες ή αθέλητες ενέργειες (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002).  

Στην επόµενη ενότητα, η εργασία επικεντρώνεται στα Τραπεζικά Πληροφορια-

κά Συστήµατα και στην ασφάλειά τους.  Αναφορές γίνονται στα είδη των Πληροφορια-

κών Συστηµάτων των Τραπεζικών Ιδρυµάτων αλλά και στις θεωρητικές µεθόδους   

ασφαλείας αυτών.                                          

 

3.2 Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια  

 

3.2.1 Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

Στην υποενότητα  «Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα» καταγράφονται και οµαδο-

ποιούνται οι κυριότερες και αντιπροσωπευτικότερες εφαρµογές πληροφοριακών συ-

στηµάτων που περιλαµβάνονται σε ένα Τραπεζικό Ίδρυµα. 

Οι περισσότερες Τράπεζες λειτουργούν σε On-Line σύνδεση το µεγαλύτερο µέ-

ρος των εφαρµογών τους.  Για όλες τις On-Line εφαρµογές, εκτός από την On-Line 

σύνδεση µε τον κεντρικό υπολογιστή, προβλέπεται συλλογή και επεξεργασία σε τοπικό 

επίπεδο (υποκαταστήµατος), καθώς επίσης, και κάποια µορφή µεταφοράς αρχείου (file 

transfer), στο τέλος ή στην αρχή της ηµέρας.  Οι κυριότερες On-Line εφαρµογές του 

τραπεζικού δικτύου συναλλαγών είναι, τα ATM, οι καταθέσεις, οι χορηγήσεις, η κίνη-

ση κεφαλαίων, η αγοραπωλησία συναλλάγµατος, το underwriting, οι τίτλοι δηµοσίου 

(οµόλογα, έντοκα γραµµάτια), οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι κάρτες (πιστωτικές, 

χρεωστικές) (Αλεξανδρής et al. 1995). 

Τα ΑΤΜ ή αλλιώς Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές, αποτελούν σηµαντι-

κό κοµµάτι των πληροφοριακών τραπεζικών συστηµάτων.  Είναι ηλεκτρονικές συ-

σκευές που παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα διεκπεραίωσης οικονοµικών συ-

ναλλαγών σε δηµόσιο χώρο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη παρέµβασης υπάλληλου.  Χαρα-

κτηριστική είναι η ευκολία που προσφέρουν, καθώς λειτουργούν εικοσιτέσσερις ώρες 

το εικοσιτετράωρο, εφτά ηµέρες την εβδοµάδα και παρέχουν υπηρεσίες αναλήψεως, 

καταθέσεως και διαχείρισης λογαριασµών.  Για τη λειτουργία των ΑΤΜ, απαιτείται η 

χρήση ειδικών ηλεκτρονικών καρτών (www.euretirio.com). 

Με τις ηλεκτρονικές κάρτες πληρωµής πραγµατοποιούνται οι ηλεκτρονικές συ-

ναλλαγές, δηλαδή πληρωµές που διεκπεραιώνονται µε τη χρήση κάρτας µε µαγνητική 

λωρίδα ή µικροτσίπ, σε τερµατικό ηλεκτρονικής πληρωµής ή σε τερµατικό πώλησης.  
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Η κάρτα είναι ένα πλαστικό δελτίο που επιτρέπει στον κάτοχό του να πραγµατοποιεί 

πληρωµές σε σηµεία πώλησης, αναλήψεις, καταθέσεις χρηµάτων και συναφείς πράξεις 

σε µηχανές ανάληψης χρηµάτων ή αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές.  Οι ηλεκτρο-

νικές κάρτες εµφανίζονται σε αρκετές µορφές και είδη, ανάλογα µε τις ανάγκες των 

χρηστών τους.  Υπάρχουν οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, η κάρτα αυτόµατων 

αναλήψεων (cash card), οι έξυπνες κάρτες, η κάρτα διευκόλυνσης και εγγύησης (Σινα-

νιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005). 

Οι πιστωτικές κάρτες εκδίδονται από τις Τράπεζες για την πραγµατοποίηση συ-

ναλλαγών ή παροχή υπηρεσιών µε πίστωση, και παράλληλα τελούν υπό χρονικούς και 

πιστωτικούς περιορισµούς για λόγους ασφαλείας.  Οι χρεωστικές κάρτες εκδίδονται 

από Τράπεζες συµβληθείσες µε ορισµένες επιχειρήσεις και παρέχουν στους κατόχους 

τους τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν συναλλαγές µόνο µε τις συµβεβληµένες στις 

εκδότριες Τράπεζες επιχειρήσεις (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  

Η κάρτα αυτόµατων αναλήψεων (cash card) εκδίδεται από την Τράπεζα µε απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της να είναι η τήρηση ενός τραπεζικού λογαρια-

σµού από τον κάτοχό της.  Η Τράπεζα µε αυτόν τον τρόπο διευκολύνει τον πελάτη 

προκειµένου να πραγµατοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις από τα ΑΤΜ.  Στα πιο σύγ-

χρονα ΑΤΜ ο πελάτης εξατοµικεύεται, µε την αναγνώριση της µαγνητικής ταινίας ή 

του τσιπ της κάρτας κατά την εισαγωγή της στο ΑΤΜ.  Επίσης, η κάρτα περιέχει ένα 

µοναδικό αριθµό και κάποιες επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας (όπως πχ, η ηµεροµηνία 

λήξης της κάρτας) (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).   

Οι έξυπνες κάρτες εκδίδονται από τις Τράπεζες και είναι άµεσα συνδεδεµένες 

µε τον τραπεζικό λογαριασµό του κατόχου τους.  ∆ιακρίνονται σε δύο είδη, το ηλε-

κτρονικό πορτοφόλι και την προπληρωµένη κάρτα.  Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι 

µία έξυπνη κάρτα µε µικροτσίπ που έχει ηλεκτρονικά αποθηκευµένο ένα µικρό ποσό, 

το οποίο ο κάτοχός του χρησιµοποιεί στις συναλλαγές που πραγµατοποιεί µε επιχειρή-

σεις συµβεβληµένες µε την Τράπεζα.  Η προπληρωµένη κάρτα χρησιµοποιείται σε συ-

ναλλαγές µε επιχειρήσεις συµβληθείσες µε την εκδότρια Τράπεζα (Σινανιώτη-Μαρούδη 

& Φαρσαρώτας 2005). 

Ένας νέος, εξελισσόµενος τοµέας των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων 

είναι αυτός του Mobile Banking.  Με το Mobile Banking γίνεται δυνατή η επικοινωνία 

µέσω κινητού τηλεφώνου, µε τη µορφή γραπτών µηνυµάτων και τεχνολογίας WAP 

(Wireless Application Protocol), του φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την Τράπεζα. 

Επανάσταση στον τοµέα του Mobile Banking έφεραν τα νέα κινητά τηλέφωνα τύπου 

Smartphone, τα οποία µε το κατάλληλο λογισµικό και συνδεόµενα στον παγκόσµιο 
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ιστό, προσφέρουν στο χρήστη ένα εύχρηστο και γρήγορο περιβάλλον συναλλαγών.  Τα 

Smartphone µελλοντικά προορίζονται για να αντικαταστήσουν τα ηλεκτρονικά πορτο-

φόλια (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005). 

Ακόµη ένα σχετικά νέο προϊόν στο χώρο των τραπεζικών πληροφοριακών συ-

στηµάτων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής τηλεξυπηρέτησης, είναι η προσφορά υπη-

ρεσιών µέσω τηλεφώνου.  Οι τραπεζικές συναλλαγές µπορούν να γίνουν από οποιοδή-

ποτε µέρος του κόσµου, µε ένα µόνο τηλεφώνηµα.  Με το Phone Banking µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν όλες οι τραπεζικές συναλλαγές και υπάρχει ενηµέρωση µε τηλεο-

µοιοτυπικό µήνυµα για τους τραπεζικούς λογαριασµούς, το χαρτοφυλάκιο των µετο-

χών, τους δείκτες και τις τιµές του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς επίσης, εί-

ναι δυνατή και η παραγγελίας µπλοκ επιταγών.  Η σύνδεση µε την Τράπεζα είναι αρκε-

τά απλή και εύκολη, αρκεί ο πελάτης να ακολουθήσει τις απλές οδηγίες (Σινανιώτη-

Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005). 

Το πιο αντιπροσωπευτικό σύστηµα των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµά-

των είναι το Internet Banking.  Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ο χρήστης µπορεί 

να συνδεθεί εύκολα, οικονοµικά και άκοπα, χωρίς µεγάλες ουρές και συνωστισµό, για 

να πραγµατοποιήσει τις τραπεζικές του συναλλαγές.  Απαραίτητος για την σύνδεση µε 

το Internet Banking είναι ένας προσωπικός υπολογιστής και µία σύνδεση Internet.  Η 

οθόνη του υπολογιστή και η δυνατότητα εφαρµογής πολυµέσων, κάνουν εφικτή την 

παρακολούθηση λογαριασµών και την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, σε ένα εύ-

χρηστο περιβάλλον µε ήχο, εικόνα και κίνηση, παρέχοντας στον πελάτη άνεση και απο-

τελεσµατικότητα (Η Τράπεζα στο σπίτι σας, Το ΒΗΜΑ 2001).   

Οι πιο πολλές ελληνικές Τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 

των περισσοτέρων τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών, µέσω του διαδικτύου.  Κά-

ποιες από αυτές τις εργασίες είναι: η µεταφορά χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαρια-

σµών, πληρωµή λογαριασµών κοινής ωφελείας και πιστωτικών καρτών, παρακολούθη-

ση της κίνησης των λογαριασµών, κατάθεση αίτησης για πιστωτική κάρτα ή δάνειο, 

αναλυτική ενηµέρωση για προσφερόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και η διεξαγωγή 

διαφόρων χρηµατιστηριακών συναλλαγών, χορήγηση δανείων ή παροχή καταθετικών 

προϊόντων (Η Τράπεζα στο σπίτι σας, Το ΒΗΜΑ 2001). 

Τα ευρύτερα ∆ιεθνή ∆ίκτυα Τραπεζικών Εφαρµογών είναι ακόµη µία κατηγο-

ρία των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων.  Το πιο γνωστό και ευρύτατα χρησι-

µοποιηµένο δίκτυο είναι το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Tele-

communication).  Το SWIFT χρησιµοποιείται από τις περισσότερες Ελληνικές Τράπε-

ζες, αν και απαιτεί αρκετά εξειδικευµένη απασχόληση για υποστήριξη, συντήρηση και 
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διαχείριση (administration) και έχει αρκετά υψηλό κόστος.  Μεγάλα interface πακέτα 

(MERVA), αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες του δικτύου.  Το δίκτυο SWIFT περιλαµ-

βάνει πολύ υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, η τήρηση των οποίων εξασφαλίζει από-

λυτα την ορθότητα και εµπιστευτικότητα των µηνυµάτων.  Άλλα διεθνή δίκτυα, παρέ-

χουν οικονοµικές πληροφορίες (π.χ. για τιµές νοµισµάτων, χρυσού) και έχουν αναπτυ-

χθεί από µεγάλες τράπεζες του εξωτερικού ή ανεξάρτητους οργανισµούς παροχής πλη-

ροφοριών (REUTERS) (Αλεξανδρής et al. 1995).  

Οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν αναπτύξει και εφαρµογές επικοινωνίας σε Εθνικό 

επίπεδο.  Πολλές τράπεζες χρησιµοποιούν µισθωµένες γραµµές ή ακόµα και διεπιλεγ-

µένες γραµµές και αναπτύσσουν εφαρµογές για την αποστολή ή λήψη στοιχείων από 

και προς άλλους οργανισµούς (∆ΙΑΣ, Τράπεζα Ελλάδος, ΚΕ.Π.Υ.Ο, ∆ΕΗ, ΟΤΕ).  Οι 

εφαρµογές αυτές θα πρέπει να «κτίζονται» γύρω από έναν ασφαλές σχεδιασµό δικτύου 

(Αλεξανδρής et al. 1995). 

Τα Gateways είναι µία ιδιαίτερη κατηγορία (υπολογιστές µε ειδικό λογισµικό 

και υλικό επικοινωνίας), που επιτρέπουν την πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή µιας 

Τράπεζας.  Εφαρµογές που λειτουργούν µε τέτοιο εξοπλισµό απαιτούν αυστηρότατες 

προδιαγραφές ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν επιτρέπουν πρόσβαση από ιδιωτικές επιχειρή-

σεις (Point of Sale Systems) ή κατοικίες πελατών µέσω τηλεφώνου, modem ή µικροϋ-

πολογιστή (Phone Banking, Home Banking, Office Banking) (Αλεξανδρής et al. 1995). 

Οι Batch τραπεζικές εφαρµογές αποτελούν τυπικό παράδειγµα τραπεζικών συ-

στηµάτων.  Αρκετές τραπεζικές εφαρµογές που τρέχουν όταν είναι κλειστή η Τράπεζα, 

έχουν την ανάγκη κάποιας Batch επεξεργασίας (ενηµέρωση λογαριασµών, έκδοση τό-

κων, εκτυπώσεις extraits).  Άλλες τραπεζικές εφαρµογές λόγω της µικρής συχνότητας 

παραγωγής τους είναι σχεδιασµένες να τρέχουν σε µορφή Batch και συνήθως παράλλη-

λα µε τα On-Line συστήµατα ή τον εφεδρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή της Τράπεζας, 

ώστε να µην επηρεάζουν την απόκριση του δικτύου.  Αυτές οι εφαρµογές µπορεί να 

είναι, η Γενική Λογιστική, οι µισθοδοσίες, συντάξεις, επιταγές, τα γραµµάτια κτλ.  Οι 

Batch εφαρµογές αφορούν καθαρά οικονοµικά στοιχεία ιδιωτών ή υπαλλήλων (γραµ-

µάτια, µισθοδοσία, συντάξεις) και απαιτούν ιδιαίτερη µεταχείριση από την πλευρά της 

ασφάλειας.  Πέρα από τις µεθόδους εξασφάλισης της ακεραιότητας των αρχείων και 

των προγραµµάτων που χρησιµοποιούν, απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες ελέγχου κατά 

τη διάρκεια της προετοιµασίας των records ενηµέρωσης, µεταβολών των προγραµµά-

των ή οποιοδήποτε άλλων παρόµοιων διαδικασιών (Αλεξανδρής et al. 1995). 

Οι εφαρµογές σε PC ή αυτόνοµα συστήµατα πολλαπλών χρηστών (multiuser) 

περιλαµβάνουν κυρίως διοικητικής ή γραµµατικής φύσης εργασίες (παρουσίες, άδειες, 
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πρωτόκολλα, έγγραφα) και αντιµετωπίζονται µε πακέτα της αγοράς ή µε µικρά πληρο-

φοριακά συστήµατα που αναπτύσσονται από το προσωπικό της Τράπεζας.  Τα πιο δια-

δεδοµένα, είναι τα πακέτα λογιστικών φύλλων (Spread sheets) που χρησιµοποιούνται 

για την πινακοποίηση των στοιχείων, παρουσίασή τους σε γραφικά και άλλες συναφής 

εργασίες.  Επίσης, µεγάλη χρήση γίνεται σε εκδοτικά πακέτα για την προετοιµασία 

εγγράφων, εγκυκλίων, ανακοινώσεων, καθώς και σε ειδικά πακέτα για το σχεδιασµό 

παρουσιάσεων.  Αρκετές Τράπεζες έχουν αξιοποιήσει µικροϋπολογιστές αυτόνοµους ή 

σε δίκτυα για την εγκατάσταση ειδικών εφαρµογών κλειδαρίθµου, οπτικής ανάγνωσης 

και επεξεργασίας επιταγών.  Μεγάλη είναι και η χρήση πακέτων για CAD/CAM εφαρ-

µογές, στατιστικές και οικονοµετρικές εφαρµογές, νοµικών ή άλλων βιβλιοθηκών και 

γραµµατειακής υποστήριξης διοικήσεων µε διευκολύνσεις αυτοµατισµού γραφείου 

(Electronic Mail) (Αλεξανδρής et al. 1995). 

Κλείνοντας, σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως µια τραπεζική συναλλαγή κο-

στίζει στις Τράπεζες τέσσερεις έως πέντε φορές ακριβότερα όταν πραγµατοποιείται 

µέσω του παραδοσιακού δικτύου.  Τα λειτουργικά έξοδα µίας ηλεκτρονικής Τράπεζας 

υπολογίζονται περίπου στο µισό αυτών µιας συµβατικής και για αυτό το λόγο έχουν 

αρχίσει να δηµιουργούνται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά Τραπεζικά Καταστήµατα    

(Καραγεώργου 2007). 

Η επόµενη υποενότητα αυτού του κεφαλαίου επικεντρώνεται στην ασφάλεια 

των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και στις έννοιες που περικλείο-

νται σε αυτή. 

 

3.2.2 Ασφάλεια Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

Όπως αναφέρεται στο (Αλεξανδρής et al. 1995), από το οποίο έχουν αντληθεί τα στοι-

χεία της υποενότητας, Ασφάλεια τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων είναι η ικα-

νότητα ενός Τραπεζικού Ιδρύµατος να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι 

οποίες είναι διαθέσιµες κάθε στιγµή αναζήτησης.  

Η ικανότητα αυτή της Τράπεζας στηρίζεται στη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν: 

• Την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

• Την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. 

• Τη συνεχή και ανεµπόδιστη λειτουργία του κέντρου πληροφορικής.  

Στη σηµερινή εποχή, πάνω από το 80% των υπηρεσιών που παρέχει µία Τράπεζα στη-

ρίζονται στην πληροφορική.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και εύρυθµη λει-
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τουργία ενός Τραπεζικού ιδρύµατος είναι η ύπαρξη ασφάλειας, η οποία πάντα θα πρέ-

πει να αναπτύσσει αρµονική σχέση µε τις άλλες βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας. 

Το κόστος που δηµιουργεί η ασφάλεια στη λειτουργία ενός Τραπεζικού Ιδρύµα-

τος µειώνει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων του, όµως είναι απαραίτητο για την 

εύρυθµη και αδιάκοπη λειτουργία του.  Το κόστος ασφαλείας καθορίζεται από την πο-

λιτική ασφαλείας που ακολουθεί κάθε Τραπεζικός Οργανισµός.  Η πολιτική αυτή εξαρ-

τάται από τη δυναµική εκτίµηση των µέτρων ασφαλείας σε σχέση µε τις συνέπειες που 

θα έχει για την Τράπεζα οποιαδήποτε δυσλειτουργία.  Όλοι οι τοµείς και τα επίπεδα 

ασφαλείας µιας Τράπεζας λειτουργούν µε βάση ένα µοναδικό κανόνα: «Σε κάθε θέµα 

που απαιτεί κάποιο µέτρο ασφαλείας, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα να συµβεί 

ένα γεγονός (possibility of event), σε σχέση µε τις συνέπειες που θα δηµιουργήσει 

(business impact)».  Εάν η τιµή και των δύο αυτών παραµέτρων είναι υψηλή, τότε   

απαιτείται να ληφθούν µέτρα ανεξάρτητα από το κόστος.  Απαραίτητο είναι η πολιτική 

ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθεί να κατέχει ρόλο «ζυγού», για να εξισορροπεί το 

κόστος ασφαλείας µε τον πιθανολογούµενο κίνδυνο.   

Οι συνθήκες ασφαλείας που θα δηµιουργηθούν δε θα πρέπει να εµποδίζουν την 

ευελιξία και την ανάπτυξη του Τραπεζικού Οργανισµού.  Η ασφάλεια είναι από τη φύ-

ση της δυναµική παράµετρος και όχι στατική, διότι η τεχνολογία, πολυπλοκότητα των 

τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, ο ανταγωνισµός των Τραπεζών και η συνε-

χώς βελτιούµενη επιτηδειότητα των απατεώνων, απαιτούν τη λήψη νέων και αναµφι-

σβήτητα πιο αυστηρών µέτρων ασφαλείας.  Η πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να επανε-

ξετάζεται συνεχώς και να διορθώνεται όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Η ασφάλεια των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες: την ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την ασφάλεια στις κα-

θηµερινές διεργασίες. 

Η ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιλαµβάνει συνήθεις περιπτώ-

σεις δυσλειτουργίας ενός κέντρου πληροφορικής από διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας, 

προσωρινές βλάβες από πυρκαγιά, απώλεια γραµµών επικοινωνίας και πτώση µέρους 

του εξοπλισµού ή του κεντρικού υπολογιστή.  Για την αντιµετώπιση αυτών των κατα-

στάσεων πραγµατοποιείται µετάπτωση στο εφεδρικό σύστηµα (disaster recovery facil-

ity, D.R.F.) που υπάρχει στις περισσότερες Τράπεζες ή σταµατά η λειτουργία, έως ότου 

αποκατασταθεί η βλάβη και επανέρθει η πλήρης λειτουργία του εξοπλισµού (contin-

gency action plan). 

Η διοίκηση της Τράπεζας και η πολιτική ασφαλείας, θα πρέπει να επικεντρω-

θούν και στην ασφάλεια των καθηµερινών λειτουργιών των πληροφοριακών συστηµά-
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των.  Η ασφάλεια των καθηµερινών λειτουργιών θα πρέπει να καλύπτει τα κτήρια, τις 

εγκαταστάσεις, το µηχανογραφικό εξοπλισµό και το λογισµικό.  Επίσης, θα πρέπει να 

µεριµνά για το ποιοι και πως αναπτύσσουν, συντηρούν ή χειρίζονται τα διάφορα πλη-

ροφοριακά συστήµατα και να ελέγχει αυτούς που µπαίνουν σε ευαίσθητους χώρους. 

Ακόµη, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο που διακινούνται οι εµπιστευτικές 

πληροφορίες εκτός δικτύων (εκτυπώσεις, ταινίες, CD-ROM, Fax) και πόσες γενιές δε-

δοµένων φυλάσσονται. 

Η ασφάλεια των καθηµερινών τραπεζικών εργασιών µπορεί να χωρισθεί σε 

τέσσερεις κατηγορίες: 

• Τη φυσική ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων 

• Τη λογική ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων 

• Την ασφάλεια δικτύων και του εξοπλισµού συναλλαγών 

• Την ασφάλεια λοιπών δικτύων, περιφερειακού και βοηθητικού εξοπλισµού 

Φυσική Ασφάλεια:  Για να αποδώσει η φυσική ασφάλεια των πληροφοριακών συστη-

µάτων θα πρέπει να προστατευθούν οι χώροι του κέντρου πληροφορικής και ιδιαίτερα 

το computer room (ελεγχόµενη είσοδος).  Επίσης, απαραίτητη είναι η προστασία του 

hardware (υλικό) από οποιαδήποτε απειλή και η προστασία των εφεδρικών αντιγράφων 

(back-up).  Ακόµη, απαραίτητη κρίνεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος αδιάλειπτου 

λειτουργίας (U.P.S) και ενός συστήµατος πυρόσβεσης.  Εάν δεν παρθούν τα κατάλληλα 

µέτρα για την επίτευξη της φυσικής ασφάλειας, υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή καταστρο-

φής του hardware και απώλειας δεδοµένων. 

Λογική Ασφάλεια:  Για να αποδώσει η λογική ασφάλεια θα πρέπει να προφυλα-

χθεί το λογισµικό (προφύλαξη των λειτουργικών προγραµµάτων και των προγραµµά-

των εφαρµογών) και τα δεδοµένα.  Για την επιτυχή προφύλαξη των λειτουργικών προ-

γραµµάτων απαραίτητη είναι η ανάπτυξη µηχανισµών, προστασίας µνήµης, ελέγχου 

προσπέλασης και αρχείων ή/και εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, τα λεγόµενα back-

up systems.  Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήµατα αδιάλειπτου λειτουργίας 

(U.P.S), προγράµµατα ανίχνευσης ιών (anti-virus) και ηµερολόγια κινήσεων που θα 

καταγράφουν όλες τις µεταβολές που σχετίζονται µε τη λειτουργία και την ασφάλεια 

του συστήµατος (logs).  Εάν δεν αναπτυχθούν αυτά τα µέτρα ο Τραπεζικός Οργανισµός 

θα κινδυνέψει.  Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που διατρέχει η Τράπεζα είναι, η αλλοίωση 

των παραµέτρων configuration του συστήµατος, λογική απώλεια δίσκων, βιβλιοθηκών 

κλπ, ενεργοποίηση κρυµµένων λογικών επιλογών (∆ούρειοι Ίπποι, λογικές βόµβες), 

ετεροπροσωπία (piggybacking), αρπαγή του συνθηµατικού (password grabbers) των 
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εξουσιοδοτηµένων system programmers και system administrators και τα παρακαµπτή-

ρια εργαλεία (supper zapping). 

Τα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν για την προστασία των προγραµµάτων 

εφαρµογών, πακέτων, κλπ είναι: η δηµιουργία κλειδιών (passwords), πινάκων προσπέ-

λασης, έξυπνων καρτών, τήρηση ενηµερωµένης τεκµηρίωσης, εφαρµογή ειδικών πακέ-

των ασφαλείας και µηχανισµών ελέγχου αλλαγών σε «ευαίσθητα» προγράµµατα.  Η 

αποτυχία εφαρµογής των µέτρων βάζει σε κίνδυνο τις καθηµερινές τραπεζικές λειτουρ-

γίες.  Κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους είναι: τα Trojan Horse (∆ούρειος Ίππος), οι 

λογικές βόµβες, η παράνοµη τροποποίηση µορφοποίησης (format) αρχείων, οι προσο-

µοιώσεις και µεταβολές λογισµικού. 

Η προφύλαξη στα δεδοµένα περιλαµβάνει, την προστασία ευαίσθητων δεδοµέ-

νων (κρυπτογραφικός έλεγχος), δεδοµένων από τυχαίες ή ηθεληµένες διαγραφές ή αλ-

λοιώσεις, ροής δεδοµένων (κοινό, εµπιστευτικό, µυστικό, απόρρητο) και βάσης δεδο-

µένων.  Τα µέτρα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί η προφύλαξη των 

δεδοµένα είναι: η ανάπτυξη µιας διαδικασίας αλληλοεπιβεβαίωσης, ταυτοποίησης 

(identification) και εξουσιοδότησης (authorization) του οποιουδήποτε χρήστη επηρεάζει 

τα δεδοµένα, καθώς και η χρήση κλειδιού (password) και χρήστη (user ID).  Επίσης, η 

Τράπεζα θα πρέπει να εφαρµόσει υποχρεωτικούς και κρυπτογραφικούς ελέγχους προ-

σπέλασης στα δεδοµένα και στη µετάδοση αυτών.  Ακόµη, αναγκαία κρίνεται η χρήση 

πινάκων εξουσιοδότησης για κατηγορίες δεδοµένων που ο χρήστης µπορεί να διαβάσει 

και να γράψει, τακτική λήψη εφεδρικών αντιγράφων (back-up) και η χρήση πακέτων 

ασφαλείας.  Η µη συµµόρφωση στα µέτρα προφύλαξης των δεδοµένων κρύβει µεγάλο 

αριθµό κινδύνων, µε τους πιο σηµαντικούς να είναι: η πρόκληση διαρροής πληροφο-

ριών (Data Leakage), παράνοµη αναζήτηση και η τροποποίηση ή καταστροφή των δε-

δοµένων. 

Ασφάλεια ∆ικτύου και εξοπλισµού συναλλαγών:  Στο On-Line δίκτυο συναλλα-

γών η χρήση του δικτύου είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη, τα µηνύµατα που µεταφέρονται 

σηµαντικά, τα τερµατικά βρίσκονται διεσπαρµένα σε µεγάλη έκταση και τα χειρίζεται 

µεγάλος αριθµός υπαλλήλων.  Η προστασία των µηνυµάτων επιτυγχάνεται µε την κρυ-

πτογραφία και µε άλλες µεθόδους αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης.  Οι διάφορες 

«συνιστώσες» στο δίκτυο των On-Line συναλλαγών µπορεί να διαιρεθούν, σε αυτές 

που βρίσκονται στο κέντρο πληροφορικής, στα υποκαταστήµατα ή σε άλλη υπηρεσία 

της Τράπεζας.  Τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν για να επιτευχθεί η ασφάλεια στο 

On-Line δίκτυο συναλλαγών είναι: η κρυπτογραφία κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, 

οι αποκλειστικές και εναλλακτικές τηλεφωνικές γραµµές, διαδικασίες restart/recovery 
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και τα µέτρα για τη φυσική προστασία της εγκατάστασης.  Εάν δεν τηρηθούν αυτά τα 

µέτρα, µπορεί να προκληθεί υποκλοπή και τροποποίηση µηνυµάτων από παγίδευση 

γραµµών (wiretrapping), υποκλοπή παραµέτρων αυθεντικοποίησης, λανθασµένη δρο-

µολόγηση εξόδων (routing) και διασταυρούµενη επικοινωνία (crosstalk).   

Ασφάλεια λοιπών δικτύων, περιφερειακού και βοηθητικού εξοπλισµού:  Η       

ασφάλεια λοιπών δικτύων, περιφερειακού και βοηθητικού εξοπλισµού εµπεριέχει τις 

παραµέτρους ασφαλείας που ισχύουν για το λοιπό «µηχανογραφικό» εξοπλισµό και 

υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Τράπεζας που είναι συνδεδεµένες µε κάποιας µορφής 

δίκτυο ή αυτόµατους µικροϋπολογιστές.  Τα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν από 

την Τράπεζα για να επιτευχθεί η συγκεκριµένη ασφάλεια είναι: η συστηµατική λήψη 

εφεδρικών αντιγράφων (back-up), χρήση ελέγχων προσπέλασης ή πακέτων ασφαλείας, 

εγκατάσταση και χρησιµοποίηση προγραµµάτων ανίχνευσης ιών (anti-virus), εκπαίδευ-

ση των χρηστών στις τεχνικές προστασίας, φύλαξη των εµπιστευτικών αρχείων σε δι-

σκέτες ή CD-ROM σε ασφαλή χώρο και η φυσική προστασία του χώρου του προσωπι-

κού υπολογιστή, των περιφερειακών και βοηθητικών συσκευών.  Η µη τήρηση των 

ανωτέρω µέτρων µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους, όπως: η µορφοποίηση δίσκου 

(formatting) ή το σβήσιµο αρχείων και προγραµµάτων, επίσης, µπορεί να τροποποιη-

θούν πεδία, µε τα τοπικά δίκτυα (LAN) να διατρέχουν άµεσο κίνδυνο.  Οι πληµµελείς 

διαδικασίες εφεδρικών αντιγράφων (back-up) ή αποθήκευσης, τα ξεχασµένα κλειδιά 

(passwords) ή µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση, µπορούν να δηµιουργήσουν πρόβλη-

µα.  Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από το κέντρο πληροφορικής της Τράπεζας 

στους ιούς, γιατί µπορεί να µολύνουν τα τερµατικά και να δηµιουργήσουν διαρροές 

τραπεζικών στοιχείων σε crackers ή hackers. 

Αφού παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς οι έννοιες των τραπεζικών πληροφοριακών 

συστηµάτων και τις ασφαλείας αυτών, στην επόµενη ενότητα θα αναφερθούµε στις πιο 

διαδεδοµένες ηλεκτρονικές απάτες.  

 

3.3 Ηλεκτρονικές Απάτες 

 

Σύµφωνα µε το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη (αναφέρεται 

στον Οδηγό Προστασίας Καταναλωτών 2005), «απάτη» είναι: (1) µεθοδευµένη (µη νό-

µιµη ή νοµιµοφανής) ενέργεια, που αποσκοπεί στην παραπλάνηση (εξαπάτηση) κάποι-

ου, ώστε να ωφεληθεί αυτός χάριν του οποίου γίνεται η συγκεκριµένη ενέργεια. (2) 

αξιόποινη συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) κατά την οποία, κάποιος µε σκοπό να 

αποκοµίσει είτε ο ίδιος είτε και τρίτος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη 
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περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την παρουσίαση εν 

γνώσει του ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 

αληθινών γεγονότων. 

Η έξαρση του φαινοµένου των ηλεκτρονικών απατών στην Ελλάδα, οφείλεται 

σε δύο κυρίως λόγους: στην οικονοµική κρίση και στη ραγδαία αύξηση των συναλλα-

γών µέσω καρτών και Internet.  Οικονοµική Κρίση:  Η οικονοµική κρίση χαρακτηρίζει 

τη σηµερινή εποχή µε τις παράνοµες δραστηριότητες να αυξάνονται παγκοσµίως. Εκτός 

των άλλων µορφών απάτης, η οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει έκρηξη και στις ηλε-

κτρονικές απάτες.  Μόνο στην Ελλάδα το κόστος των ηλεκτρονικών απατών κυµαίνε-

ται στα 5 δις ευρώ, µε 3.000 θύµατα περίπου.  Τα συστήµατα των τραπεζών δέχονται 

καθηµερινά επιθέσεις, οι οποίες στην Ελλάδα είναι αυξηµένες κατά 20% και στο εξω-

τερικό σχεδόν κατά 100%, σε σύγκριση µε τα επίπεδα πριν την κρίση.  Ραγδαία αύξηση 

των συναλλαγών µέσω καρτών και Internet:  Η αύξηση του τζίρου της ηλεκτρονικής 

απάτης στην Ελλάδα, οφείλεται και στην αντίστοιχη εκτίναξη των συναλλαγών µέσω 

καρτών και Internet.  Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της 

∆ΙΑΣ (∆ιατραπεζικά Συστήµατα), ο ηλεκτρονικός τζίρος το 2008 ανήλθε σε 290 δις 

ευρώ, όταν το 2007 ήταν 200 δις.  Η τάση εξακολουθεί να είναι αυξητική, µε ετήσιο 

ρυθµό που υπολογίζεται από ειδικούς στο 10-20%.  Στατιστικά το 0,035% των συναλ-

λαγών που γίνονται µε κάρτες στην Ελλάδα αποτελεί προϊόν απάτης και σε χρηµατικό 

ποσό υπολογίζεται, περίπου στα 3,85 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Συνολικά, θύµατα 

κάθε είδους απάτης µε ηλεκτρονικές συναλλαγές εκτιµάται ότι πέφτουν στην Ελλάδα 

περίπου 2.500 άτοµα το χρόνο (Ινστιτούτο Καταναλωτών 2008).   

Τραπεζικά στελέχη που ασχολούνται µε την ασφάλεια των συστηµάτων επιση-

µαίνουν πως έχουν αυξηθεί όλα τα είδη απάτης που ξεκινούν από την κλοπή στοιχείων 

πιστωτικών καρτών και φτάνουν µέχρι τις ληστείες και την εξαπάτηση πελατών Τραπε-

ζών.  Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών µε ανακοινώσεις της έχει επισηµάνει νέες µορφές 

εξαπάτησης πελατών τραπεζών στα ATM, ενώ έχει επιστήσει  την προσοχή και στα 

spam email (Ινστιτούτο Καταναλωτών 2008). 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πιο επιβλαβείς και συχνά χρησιµοποιούµενες ηλε-

κτρονικές απάτες.  

  

3.3.1 Phishing (Ψάρεµα) 

 

Το «ψάρεµα» (phishing) είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές ηλεκτρονικής απά-

της και χρησιµοποιείται από τους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες, προκειµένου να παρα-
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σύρουν θύµατα που θα τους αποκαλύψουν τα προσωπικά τους στοιχεία.  Το όνοµά του 

προέρχεται από την παραλλαγή του αγγλικού «fishing» (ψάρεµα) και αναφέρεται στην 

προσπάθεια απόσπασης προσωπικών στοιχείων οικονοµικού συνήθως χαρακτήρα που 

αφορούν τραπεζικούς λογαριασµούς και πιστωτικές κάρτες, χρησιµοποιώντας ως δό-

λωµα κάποιο ψεύτικο πρόσχηµα (Microsoft 2012).   

Υπάρχουν διάφορες τακτικές που χρησιµοποιούν οι εγκληµατίες σε αυτήν την 

προσπάθεια, µε τις πιο γνωστές να είναι τα πλαστά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου και των τοποθεσιών Web που µιµούνται γνωστές και έµπιστες εταιρίες (Τράπε-

ζες, ηλεκτρονικά καταστήµατα κλπ).  Σκοπός των πλαστών µηνυµάτων είναι να παρα-

πλανήσουν τους χρήστες και να τους πείσουν να αποκαλύψουν τα προσωπικά στοιχεία 

της ταυτότητάς τους (Personally Identifiable Information (PII) ), που είναι: το όνοµα 

χρήστη, η διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου, κωδικός πρόσβασης (PIN), αριθµός 

τραπεζικού λογαριασµού, αριθµός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κωδικός και η τιµή 

επιβεβαίωσης κάρτας (CVC, CVV) και ο αριθµός ασφάλισης (SSN).  Οι πληροφορίες 

αυτές χρησιµοποιούνται από τους ηλεκτρονικούς απατεώνες µε πολλούς τρόπους, αλλά 

κυρίως για οικονοµικό κέρδος (Microsoft Safety & Security Center) . 

Άλλη µια κοινή πρακτική είναι η κλοπή ταυτότητας, όπου κάποιος κλέβει τα 

προσωπικά στοιχεία ενός πελάτη µιας Τράπεζας.  Η κλεµµένη ταυτότητα χρησιµοποιεί-

ται από τον εγκληµατία για να κάνει αίτηση και να αποκτήσει πίστωση στο όνοµα του 

θύµατος, αδειάσει τον τραπεζικό του λογαριασµό, χρεώσει την κάρτα του, µεταφέρει 

χρήµατα από τους επενδυτικούς του λογαριασµούς ή/και από τους λογαριασµούς των 

πιστωτικών του καρτών.  Πλαστά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:  Τα µηνύµα-

τα αυτά εµφανίζονται να προέρχονται από την Τράπεζα, µε την οποία ο χρήστης των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών συναλλάσετε.  «Στόχος» των µηνυµάτων αυτών 

είναι να  ειδοποιήσουν τον πελάτη ότι πρέπει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του λογαρια-

σµού του άµεσα και εάν δεν απαντήσει ο λογαριασµός του θα κλείσει.  Τα πλαστά µη-

νύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δε χρησιµοποιούνται µόνο για να παραπλανήσουν 

πελάτες Τραπεζών αλλά και πελάτες άλλων επιχειρήσεων.  Ψεύτικες τοποθεσίες στο 

Web:  Οι πλαστές τοποθεσίες στο Web µπορούν να κατασκευαστούν έτσι ώστε να 

µοιάζουν ίδιες µε τις νόµιµες.  Όταν το θύµα επισκέπτεται µία ψεύτικη τοποθεσία Web 

αυτή µπορεί αυτόµατα να του µεταφορτώσει κακόβουλο λογισµικό, όπως ιούς ή λογι-

σµικό υποκλοπής.  Το λογισµικό υποκλοπής, µπορεί στη συνέχεια να καταγράφει τα 

πλήκτρα που χρησιµοποιεί ο χρήστης για να συνδεθεί µε τους προσωπικούς του ηλε-

κτρονικούς λογαριασµούς (π.χ. λογαριασµός του e-banking). Οι πληροφορίες που συλ-
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λέγονται από το λογισµικό υποκλοπής στέλνονται πίσω στο απατεώνα που το δηµιούρ-

γησε (Microsoft 2012). 

Οι απάτες «ψαρέµατος» εξελίσσονται και βελτιώνονται και είναι δύσκολο για 

το µέσο χρήστη να καταλάβει εάν ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µία διαδι-

κτυακή τοποθεσία είναι πλαστή.  Γι’ αυτό το λόγο οι απάτες αυτές είναι τόσο διαδεδο-

µένες και έχουν µεγάλη επιτυχία στον «κύκλο» των διαδικτυακών εγκληµατιών.  Πολ-

λά πλαστά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαδικτυακές τοποθεσίες χρησι-

µοποιούν λογότυπα πραγµατικών και γνωστών εταιριών, ώστε να φαίνονται νόµιµα 

(Microsoft 2012). 

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει αυξηµένη την προσοχή του και να λαµβάνει µέτρα 

για να προστατέψει τον εαυτό του από επιθέσεις Phishing.  Κάποια από τα τεχνάσµατα 

που χρησιµοποιούν οι phishers, καθώς και κάποια µέτρα προστασίας είναι : 

• Ο χρήστης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός µε µηνύµατα που του ζη-

τούν προσωπικά δεδοµένα, ακόµη και αν µοιάζουν αληθινά 

(www.citibank.com/greece).  Η πλειοψηφία των Τραπεζών δεν ζητά προσωπικά 

δεδοµένα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (www.atticabank.gr).  

• Η διατύπωση στα µηνύµατα «ψαρέµατος» είναι συνήθως ευγενική και εξυπηρε-

τική.  Σχεδόν πάντα προσπαθεί να κάνει το θύµα να απαντήσει στο µήνυµα ή να 

επιλέξει κάποια σύνδεση που περιλαµβάνεται σε αυτό. (Microsoft 2012)  Για να 

αυξηθεί ο αριθµός των αποκρίσεων, οι απατεώνες προσπαθούν να δηµιουργή-

σουν µια αίσθηση επείγοντος (www.marfinbank.gr).   

• Συνήθως, τα πλαστά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν είναι προσωπι-

κά, σε αντίθεση µε τα έγκυρα µηνύµατα των Τραπεζών (www.marfinbank.gr).  

• Πολλές απάτες «ψαρέµατος» ζητούν από το χρήστη να ανοίξει συνηµµένα αρ-

χεία, τα οποία στη συνέχεια προσβάλουν τον υπολογιστή µε κάποιον ιό ή λογι-

σµικό υποκλοπής (Trojan, Keyloggers).  Κάθε συνηµµένο θα πρέπει πρώτα να 

αποθηκεύεται και στη συνέχεια να σαρώνεται µε ένα ενηµερωµένο πρόγραµµα 

προστασίας από ιούς, προτού ανοιχτεί (www.millenniumbank.gr).  

• Οι δηµιουργοί των µηνυµάτων «ψαρέµατος» είναι ικανοί στη δηµιουργία παρα-

πλανητικών συνδέσεων, οι οποίες µοιάζουν αρκετά αληθοφανείς και ο µέσος 

χρήστης είναι δύσκολο έως αδύνατο να τις αναγνωρίσει (www.piraeusbank.gr).   

Ο χρήστη θα πρέπει πάντα να πληκτρολογεί τη διεύθυνση Web ή URL που θέ-

λει να επισκεφτεί και δεν θα πρέπει συνδέεται µέσω εξωτερικών συνδέσµων 

(www.eurobank.gr).  Επίσης, ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύει τη σωστή διεύ-

θυνση URL στα Αγαπηµένα του προγράµµατος περιήγησης (Microsoft 2012). 
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• Πολλές φορές στα πλαστά ηλεκτρονικά µηνύµατα περιλαµβάνονται συνδέσεις, 

οι οποίες περιέχουν ολόκληρο ή τµήµα του ονόµατος µιας πραγµατικής εταιρί-

ας.  Οι συνδέσεις αυτές ονοµάζονται «καλυµµένες», γιατί οδηγούν το χρήστη σε 

άλλη σύνδεση από αυτή που βλέπει.  Εάν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετηθεί 

επάνω στη σύνδεση και εµφανίζεται µία άλλη αριθµητική διεύθυνση Internet, 

τότε ο χρήστης θα πρέπει να µπει σε σκέψεις.  Επίσης, προσοχή χρειάζεται και 

µε τις διευθύνσεις URL που περιέχουν το σύµβολο «@» ((Microsoft Safety & 

Security Center). 

 

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγµα πλαστής διεύθυνσης URL 

(www.microsoft.com)  

 

• Οι δηµιουργοί απατών «ψαρέµατος», πλαστογραφούν τα ονόµατα τοµέων Τρα-

πεζών και άλλων εταιριών για να εξαπατήσουν τους παραλήπτες και να τους 

κάνουν να πιστέψουν ότι επισκέπτονται κάποια ασφαλή τοποθεσία στο Web. 

Για τον εντοπισµό αυτών των πλαστών ονοµάτων Web απαιτείται ειδικό λογι-

σµικό (Microsoft 2012).  

Οι καλύτερες πρακτικές για να προστατευτεί ένας χρήστης από τις ηλεκτρονικές απάτες 

τύπου Phishing ακολουθούν παρακάτω:  

• Πότε δεν θα πρέπει να απαντά σε ηλεκτρονικά µηνύµατα που του ζητούν προ-

σωπικά δεδοµένα (www.millenniumbank.gr).  

• ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιεί συνδέσεις «υπόπτων» µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (www.millenniumbank.gr).   

• Να µην στέλνει προσωπικά του δεδοµένα µε κοινά µηνύµατα ηλεκτρονικού τα-

χυδροµείου (www.atebank.gr).   

• Να ελέγχει εάν η τοποθεσία Web που επισκέπτεται χρησιµοποιεί κρυπτογράφη-

ση (www.atebank.gr).    

• Να προστατεύει τον υπολογιστή του µε τείχος προστασίας (firewall) και αντιϊκό 

λογισµικό (antivirus) (www.nbg.gr).   
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Οι πελάτες των τραπεζών που χρησιµοποιούν το e-banking, αναγκαίο είναι να παρακο-

λουθούν τις συναλλαγές τους σε τακτική βάση, καθώς και να χρησιµοποιούν έξυπνες 

κάρτες για τις συναλλαγές στο Internet (Microsoft 2012). 

  

3.3.2 Pharming 

   

Η τεχνική Pharming αποτελεί µέθοδο εξαπάτησης µέσω του διαδικτύου παρόµοια µε το 

Phishing, αλλά σαφώς πιο επικίνδυνη από αυτό.  Ένα ειδικό πρόγραµµα εκµεταλλεύε-

ται κενά ασφαλείας του συστήµατος και διεισδύει στον υπολογιστή του θύµατος.  Αυτό 

το πρόγραµµα επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο τον υπολογιστή, ώστε, ακόµα κι αν ο χρή-

στης πληκτρολογεί τη σωστή διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (domain name) µε το 

σωστό URL που θέλει να επισκεφτεί, θεωρώντας πως βρίσκεται σε ασφαλή χώρο, ο 

συγκεκριµένος υπολογιστής τον «οδηγεί» µόνο σε πλαστές ιστοσελίδες (∆ηµητρακάκη 

2011). Οι απατεώνες καταφέρνουν να εκτρέψουν τη ροή των επισκεπτών σε πλαστούς 

ιστοχώρους, όπου υποκλέπτουν τα στοιχεία των συναλλαγών που καταχωρούνται και 

στη συνέχεια, χρησιµοποιούν τα στοιχεία αυτά για οικονοµική εξαπάτηση 

(www.saferinternet.gr).  Ειδικότερα, εάν πρόκειται για ιστοσελίδα Τράπεζας, η προσπά-

θεια του θύµατος να πραγµατοποιήσει τις συναλλαγές του µέσω του on-line banking, 

καταλήγει στη µεταφορά των χρηµάτων του στους δράστες (Pharmers) (∆ηµητρακάκη 

2011).  

Η αύξηση των ωρών χρήσης του διαδικτύου πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εγκα-

τάστασης προγραµµάτων που καθιστούν δυνατό το Pharming, το οποίο βαθµιαία εξε-

λίσσεται σε µία από τις σοβαρότερες µορφές εγκληµατικότητας στο διαδίκτυο         

(∆ηµητρακάκη 2011).    

Για την αντιµετώπιση του Phishing και Pharming, απαραίτητη είναι η λήψη τε-

χνικών µέτρων ασφαλείας, καθώς και η ευαισθητοποίηση των χρηστών του Internet, 

ώστε να µην γίνονται εύκολα θύµατα (∆ηµητρακάκη 2011).      
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3.3.3 Άλλες Ηλεκτρονικές Απάτες 

 

3.3.3.1 Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering)  

 

Η κοινωνική µηχανική είναι µια τεχνική εξαπάτησης, που βασίζεται στις αδυναµίες των 

ανθρώπων για την παραβίαση συστηµάτων ασφαλείας.  Ειδικότερα, ο όρος κοινωνική 

µηχανική αναφέρεται στις τεχνικές που χρησιµοποιούν οι hacker για να µπερδέψουν ή 

να εξαπατήσουν τους ανθρώπους.  Η κοινωνική µηχανική δεν σχετίζεται  µε την υψηλή 

τεχνολογία και είναι µία από τις λιγότερο κοπιαστικές, αλλά και πιο σπάνια επιτυχής 

τεχνικές (Mansfield 2000).   

Ένα από τα είδη κοινωνικής µηχανικής που χρησιµοποιούν οι hacker, ονοµάζε-

ται Spoofing (εξαπάτηση).  Ο επιτιθέµενος στέλνει ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου στο υποψήφιο θύµα προσποιούµενος πως είναι υπάλληλος της Τράπεζας που 

είναι πελάτης και του ζητά να επικυρώσει τον κωδικό πρόσβασής του.  Ο κωδικός ζη-

τείται πληκτρολογηµένος µέσω ενός απαντητικού µηνύµατος για να «πιστοποιηθεί», 

αλλά στην ουσία καταλήγει στο δράστη.  Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι «προγραµµα-

τισµένοι» ώστε να επιδεικνύουν ευγένεια και προθυµία, ειδικά όταν ένα µήνυµα προέρ-

χεται από κάποιον υπάλληλο µίας θέσης κύρους (π.χ. διευθυντής Τράπεζας) (Mansfield 

2000).  

Ένα άλλο κοινό κόλπο για να πετύχει απαιτεί δύο πληροφορίες.  Ο ηλεκτρονι-

κός απατεώνας θα πρέπει να µάθει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενός 

υψηλόβαθµου στελέχους σε µια Εταιρία ή έναν Οργανισµό (οι διευθύνσεις ηλεκτρονι-

κού ταχυδροµείου είναι πολύ εύκολο να βρεθούν), καθώς επίσης και το όνοµα κάποιου 

στην µηχανογράφηση της εταιρίας, χωρίς το δεύτερο στοιχείο να είναι πάντα απαραίτη-

το.  Εάν η εταιρία είναι αρκετά µεγάλη είναι απίθανο κάποιος να γνωρίζει όλα τα ονό-

µατα των στελεχών της µηχανογράφησης, οπότε µπορεί απλώς να εφεύρει ένα (Mans-

field 2000).  

Μία άλλη από τις πάρα πολλές προσεγγίσεις της κοινωνικής µηχανικής, η οποία 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραβίαση ενός συστήµατος ασφαλείας είναι µε τη-

λεφώνηµα σε έναν από τους υπευθύνους του συστήµατος αυτού.  Ο επιτιθέµενος παρι-

στάνει ένα νεοπροσλαµβανόµενο υπάλληλο και ζητά τους κωδικούς ασφαλείας για να 

αποκτήσει πρόσβαση στο σύστηµα.  Σε αυτού του είδους την προσέγγιση, όπως και στα 

περισσότερα είδη της κοινωνικής µηχανικής, καταλυτικό ρόλο κατέχει η σωστή εκπαί-

δευση και γρήγορη αντίληψή του υπευθύνου ασφαλείας, ούτος  ώστε να καταλάβει 

γρήγορα την απάτη.  Ακόµη µία απάτη που βασίζεται σε τηλεφώνηµα είναι η «µεταµ-
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φίεση» του επιτηδείου σε τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που ζητά να ελέγξει την 

ορθή λειτουργία των συστηµάτων.  Αυτή η περίπτωση χρειάζεται µεγάλη προσοχή γιατί 

ο επιτήδειος ποντάρει στο στοιχείο του αιφνιδιασµού για να πετύχει το σκοπό του 

(Σουρής et al. 2004) .      

Υπάρχουν πάρα πολλά είδη κοινωνικής µηχανικής που στόχο έχουν την παρα-

πλάνηση του ανυποψίαστου κατόχου των κωδικών ενός συστήµατος, είτε πρόκειται για 

πελάτη Τράπεζας που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή για τον υπεύθυνο ασφα-

λείας των πληροφοριακών συστηµάτων µιας Τράπεζας.  Όπως προαναφέραµε, η κοινω-

νική µηχανική αντιµετωπίζεται µε την ευστροφία και την κατάλληλη εκπαίδευση του 

πελάτη ή υπαλλήλου, για να µπορέσει να αντισταθεί στην πίεση που θα του ασκηθεί και 

να µην ενδώσει στο θύτη (Σουρής et al. 2004) .      

 

3.3.3.2 Keyloggers και Sniffing 

 

Τα keyloggers είναι επιβλαβή προγράµµατα που εκτελούνται σχεδόν αόρατα και κατα-

γράφουν όλες τις πληροφορίες που πληκτρολογεί ο χρήστης.  Όταν οι πληροφορίες 

καταγραφούν, στέλνονται σ’ αυτόν που έχει µολύνει τον υπολογιστή µε το κακόβουλο 

πρόγραµµα.  Τα keyloggers είναι πολύ επικίνδυνα προγράµµατα γιατί χρησιµοποιού-

νται για να κλέβουν προσωπικά στοιχεία, όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών και κωδι-

κούς πρόσβασης για τα συστήµατα ηλεκτρονικών συναλλαγών (Τι είναι τα Keyloggers; 

2012).   

Εάν κάποιος χρήστης αντιληφθεί ή υποπτευθεί την ύπαρξη προγραµµάτων key-

loggers στον υπολογιστή του, θα πρέπει να αποφύγει την πληκτρολόγηση οποιαδήποτε 

προσωπικής πληροφορίας. Ο εντοπισµός ενός keylogger δεν είναι εύκολη διαδικασία 

γιατί αυτά τα προγράµµατα όταν αποθηκευτούν σε έναν υπολογιστή «φωλιάζουν» στα 

αρχεία συστήµατος.  Επίσης, τα keyloggers ενσωµατώνονται σε Trojans και σε ιστοσε-

λίδες µε µορφή JavaScript (Τι είναι τα Keyloggers; 2012).   

Υπάρχουν δύο τύποι keylogger, του υλικού και του λογισµικού, µε τα τελευταία 

να είναι πιο διαδεδοµένα. Τα προγράµµατα αυτά εκτός από τον υπολογιστή µπορούν να 

εγκατασταθούν και σε κινητά τηλέφωνα τύπου Smartphone και να υποκλέψουν κωδι-

κούς συναλλαγών PayPal (www.actualspy.com).   

Αξιόπιστος τρόπος αντιµετώπισης δεν υπάρχει, καθώς ο οποιοσδήποτε µε γνώ-

σεις προγραµµατισµού µπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο πρόγραµµα.  Το antivirus είναι 

δύσκολο να αναγνωρίσει αυτά τα προγράµµατα αφού τα αντιλαµβάνεται ως απλό λογι-

σµικό.  Ένας αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης των προγραµµάτων keyloggers 
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είναι ο υπολογιστής του χρήστη να περιλαµβάνει ένα κοινό λογαριασµό χρηστών, για 

όλους τους άλλους χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο υπολο-

γιστή, αφαιρώντας το δικαίωµα εγκατάστασης προγραµµάτων.  Ακόµη, η αντιµετώπιση 

των keyloggers µπορεί να γίνει και µε τη χρησιµοποίηση ενός firewall, όπου θα αναλύει 

την κίνηση από και προς το διαδίκτυο και θα ενηµερώνει για την ανταλλαγή πληροφο-

ριών (Be aware of key loggers 2010).    

Τέλος, όσον αφορά τα keylogger που είναι τύπου JavaScript και περιλαµβάνο-

νται σε ιστοσελίδες, ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπισθούν είναι η πρόληψη και προ-

σοχή του χρήστη στα δεδοµένα που πληκτρολογεί στις διαφόρων ειδών και ποιότητας 

ιστοσελίδες.  Τα keyloggers θα µπορούσαν να παρουσιασθούν σαν κάµερες, οι οποίες 

καταγράφουν και αποτυπώνουν κινήσεις ανυποψίαστων χρηστών χωρίς την συγκατά-

θεσή τους (Be aware of key loggers 2010).   

Το Sniffing συνήθως υλοποιείται από ειδικά προγράµµατα, τα οποία ονοµάζο-

νται Packet sniffers ή απλώς sniffers, network monitors ή network analyzers και εκτε-

λούνται σε κάποιο σηµείο του δικτύου, από το οποίο περνάει η κίνηση (traffic) που 

αφορά το σύστηµα-στόχο.  Όταν γίνει αντιληπτό κάποιο πακέτο, το οποίο ικανοποιεί 

συγκεκριµένα κριτήρια καταγράφεται σε ένα αρχείο.  Σε πολλές περιπτώσεις, µηχανικοί 

δικτύων, διαχειριστές συστηµάτων, επαγγελµατίες στον τοµέα της ασφάλεια, αλλά και 

crackers κάνουν χρήση ανάλογων εργαλείων.  Τα sniffers χρησιµοποιούνται από τους 

ειδικούς καλών προθέσεων για την καταγραφή και διάρθρωση της κίνησης των δικτύων 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer).    

Οι περισσότεροι προσωπικοί υπολογιστές συνδέονται σε ένα τοπικό δίκτυο (Lo-

cal Area Network-LAN) και µοιράζονται µια σύνδεση µε άλλους υπολογιστές.  Αν το 

δίκτυο δεν χρησιµοποιεί µεταγωγέα (switch), η κίνηση που προορίζεται για έναν τοµέα, 

µεταδίδεται σε κάθε υπολογιστή του δικτύου.  Έτσι, κάθε υπολογιστής βλέπει τα δεδο-

µένα που προέρχονται ή προορίζονται για τους γειτονικούς του υπολογιστές, αλλά τα 

αγνοεί.  Το sniffer αναγκάζει τον υπολογιστή και πιο συγκεκριµένα την κάρτα δικτύου 

να προσέχει αυτά τα πακέτα, τα οποία προορίζονται για άλλους υπολογιστές.  Μέσω 

του Sniffing ο επιτιθέµενος µπορεί να συλλέξει σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες 

µεταφέρονται µέσα σε πακέτα που ανταλλάσει το σύστηµα-θύµα, όπως Passwords και 

Usernames.  Οι Sniffers συνήθως εκµεταλλεύονται τα δεδοµένα που αποκτούν για να 

επιτύχουν οικονοµικό όφελος.  Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για την αντιµετώπιση 

των προγραµµάτων Sniffer είναι η κρυπτογράφηση των µεταδιδόµενων µηνυµάτων 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer).   
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3.3.3.3 ∆ούρειοι Ίπποι (Trojan Horses)  

 

Οι ∆ούρειοι Ίπποι είναι προγράµµατα µε κρυφές λειτουργίες και ονοµάστηκαν έτσι 

γιατί λειτουργούν όπως το µυθικό άλογο του Τρωικού Πολέµου                                

(Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  Τα πρώτα προγράµµατα ∆ούρειων Ίππων δηµιουργή-

θηκαν, όταν ένας δηµιουργός ιών σκέφτηκε πώς θα ήταν έφυες να πακετάρει τους ιούς 

του µέσα σε λειτουργικά και χρήσιµα πρόγραµµα (Mansfield 2000).  Ο όρος ∆ούρειος 

Ίππος, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Κεν Τόµσον το 1983 

(http://el.wikipedia.org).   

 Οι ∆ούρειοι Ίπποι επικαλούνται ότι επιτελούν κάποια συγκεκριµένη και ασφα-

λή εργασία, αλλά στην πραγµατικότητα εκτελούν µία διαφορετική λειτουργία.  Αυτή η 

κρυφή δραστηριότητα είναι που συνήθως εκτελεί καλυµµένες ενέργειες, όπως η κλοπή 

των προσωπικών κωδικών, πελατών της ηλεκτρονικής τραπεζικής.  Υπάρχουν δύο είδη 

∆ούρειων Ίππων.  Το πρώτο είδος περιλαµβάνει κανονικά προγράµµατα, τα οποία διά-

φοροι hackers µεταβάλλουν προσθέτοντας κακόβουλο κώδικα.  Το δεύτερο είδος περι-

λαµβάνει µεµονωµένα προγράµµατα, που ξεγελούν το χρήστη και τον κάνουν να νοµί-

ζει ότι πρόκειται για κάποιο παιχνίδι ή εικόνα.  Με τον τρόπο αυτό τον παρασύρουν να 

εκτελέσει το αρχείο, µολύνοντας έτσι τον υπολογιστή του (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002).        

Υπάρχουν ∆ούρειοι Ίπποι όπου η εργασία που υποτίθεται ότι προσφέρουν δεν 

υπάρχει καν, και όταν εκτελούνται απλά προχωρούν στην απροκάλυπτη καταστροφή 

αρχείων και πόρων του συστήµατος.  Επίσης, υπάρχουν και ∆ούρειοι Ίπποι που λει-

τουργούν µε συγκαλυµµένο τρόπο, έτσι ώστε να επιτελούν την εργασία που επικαλού-

νται χωρίς να προκαλούν υποψίες.  Ως ∆ούρειοι Ίπποι, µπορούν να θεωρηθούν και όσα 

από τα γνωστά προγράµµατα του εµπορίου διαθέτουν λειτουργίες, οι οποίες δεν αναφέ-

ρονται πουθενά στα εγχειρίδια χρήσης τους, αλλά συνήθως αποκαλύπτονται τυχαία.  Οι 

∆ούρειοι Ίπποι µπορούν να διαχωριστούν σε: αυτούς που δρουν µέσω αποµακρυσµένης 

πρόσβασης, αποστέλλονται µέσω e-mail, καταστρέφουν αρχεία, µεταδίδονται µε το 

κατέβασµα αρχείων,  Proxy Trojan,  FTP Trojan (προσθήκη, διαγραφή ή µεταφορά 

αρχείων από το µολυσµένο υπολογιστή), απενεργοποιούν το λογισµικού ασφαλείας 

(firewall, antivirus), προκαλούν επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service) και 

URL Trojan (επιτρέπουν στον υπολογιστή να συνδεθεί στο διαδίκτυο µόνο µέσω µίας 

πολύ ακριβής σύνδεσης) (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).       

Οι ∆ούρειοι Ίπποι αποτελούν την πιο επικίνδυνη κατηγορία κακόβουλων προ-

γραµµάτων, καθώς φανερά επικαλούνται µια δεδοµένη λειτουργικότητα ενώ στην 
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πραγµατικότητα λειτουργούν λίγο ή πολύ διαφορετικά και µάλιστα χωρίς αυτό να φαί-

νεται.  Τα προγράµµατα αυτά δεν χρειάζεται να αντιγράφουν τους εαυτούς τους, ούτε 

να αναπαράγονται όπως οι ιοί και τα σκουλήκια, αλλά τα ίδια τα θύµατα εν αγνοία τους 

τα βοηθούν να µολύνουν τα διάφορα υπολογιστικά συστήµατα (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002).  Οι ∆ούρειοι Ίπποι διαφέρουν από τους περισσότερους ιούς γιατί δεν περιµένουν 

για να εξαπολύσουν την επίθεσή τους, αλλά κάνουν τη ζηµία που σκαρφίστηκε ο δηµι-

ουργός τους αµέσως µόλις ο χρήστης τρέξει το ανάλογο πρόγραµµα που τους περιέχει 

(Mansfield 2000).         

 Κύριες πηγές ∆ούρειων Ίππων είναι οι διάφοροι εξυπηρετητές πληροφόρησης 

(bulletin board servers) και διανοµείς αρχείων (FTP servers).  Σε αυτούς τους τόπους, 

κανείς µπορεί να βρει πληθώρα ελεύθερων (freeware, shareware, demos) και πολλές 

φορές πειρατικών αντιγράφων, τα οποία διατίθενται για download µε µικρή ή καθόλου 

εγγύηση παντός είδους.  Με το κίνητρο της δωρεάν απόκτησης «χρήσιµου» λογισµικού 

οι χρήστες αναλαµβάνουν το ρίσκο να γίνουν οι ίδιοι βοηθοί των ηλεκτρονικών απα-

τεώνων, εγκαθιστώντας στους υπολογιστές τους επιβλαβή προγράµµατα (Πάγκαλος & 

Μαυρίδης 2002).  Τα πιο διάσηµα αρχεία ∆ούρειων Ίππων είναι, το Netbus, Subseven ή 

Sub7, Back Orifice, Beast και ίσως το πιο «διάσηµο» Trojan υποκλοπής οικονοµικών 

δεδοµένων όλων των εποχών, το Zeus.  

Η καλύτερη µέθοδος πρόληψης κατά των ∆ούρειων Ίππων είναι η ενηµέρωση 

των χρηστών.  Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη η ανίχνευση των 

∆ούρειων Ίππων πριν εισχωρήσουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα.  Επιβεβληµένη είναι 

η εκπαίδευση των χρηστών έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να 

συµµερίζονται τους κινδύνους που αναλαµβάνουν, όταν εγκαθιστούν προγράµµατα 

άγνωστης προέλευσης (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

 

3.4 Μέθοδοι Προστασίας από τις Ηλεκτρονικές Απάτες 

 

Όταν γίνεται αναφορά στις µεθόδους προστασίας από τις ηλεκτρονικές απάτες, εννοού-

νται εκείνα τα µέτρα που βοηθούν ένα χρήστη να προστατευθεί από τις ηλεκτρονικές 

απειλές µε τρόπο απλό, αποτελεσµατικό και οικονοµικό.  ∆ικαίωµα στην ασφάλεια 

έχουν όλοι οι χρήστες και για αυτό το λόγο τα συστήµατα ασφαλείας θα πρέπει να είναι 

εύχρηστα και απλά, ακόµα και για τον πιο αδαή σε θέµατα πληροφορικής.  Επίσης, τα 

συστήµατα προστασίας θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα για τον εντοπισµό κάθε ηλε-

κτρονικής απάτητης, µε τους σχεδιαστές τους να είναι αναγκασµένοι να βρίσκονται 

πάντα πιο µπροστά σε θέµατα τεχνολογία από τους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες.  Το 
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οικονοµικό κοµµάτι των συστηµάτων ασφαλείας είναι ένα αρκετά δύσκολο και περί-

πλοκο ζήτηµα, καθώς οι πιο προηγµένες και αποτελεσµατικές µέθοδοι προστασίας κο-

στίζουν αρκετά για ένα µέσο χρήστη.  

Οι ηλεκτρονικές απειλές εµφανίζονται σε µεγάλο αριθµό δηµόσιων και ιδιωτι-

κών δικτύων, όµως εκεί που ο αριθµός τους είναι αµέτρητος και οι ηλεκτρονικοί     

εγκληµατίες δρουν ανεξέλεγκτα, είναι το διαδίκτυο.  Το Internet σχεδιάστηκε από επι-

στήµονες και ακαδηµαϊκές κοινότητες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ έµπι-

στών οντοτήτων και το θέµα της ασφάλειας των ευαίσθητων πληροφοριών δεν είχε 

απασχολήσει αρχικά τους σχεδιαστές του.  Στα πρώτα βήµατα του διαδικτύου κανείς 

δεν µπορούσε να προβλέψει ότι θα επεκταθεί τόσο που θα συνδέσει την πλειοψηφία 

των δηµόσιων και ιδιωτικών δικτύων που υπάρχουν στον κόσµο σήµερα (Πάγκαλος & 

Μαυρίδης 2002).    

Στο επίκεντρο των ηλεκτρονικών απατών βρίσκονται τα πληροφοριακά συστή-

µατα των Τραπεζικών Ιδρυµάτων και οι πελάτες αυτών.  Στη σηµερινή εποχή που µα-

στίζεται από την οικονοµική κρίση, το χρήµα των ηλεκτρονικών συναλλαγών προσελ-

κύει πολλούς απατεώνες που πιστεύουν πως έχουν τον τέλειο τρόπο για να κλέψουν 

πελάτες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, παραβιάζοντας όλα τα συστήµατα ασφαλείας.  

Βεβαίως, τα τραπεζικά πληροφοριακά συστήµατα δεν είναι ανοχύρωτα και απροστά-

τευτα απέναντι στις ηλεκτρονικές απειλές, αλλά έχουν αναπτύξει αρκετές µεθόδους 

προστασίας, µε τις πιο αποτελεσµατικές και ευρεία χρησιµοποιούµενες να παραθέτο-

νται παρακάτω.  

 

3.4.1 Κρυπτογραφία και Ψηφιακά Πιστοποιητικά 

 

3.4.1.1 Κρυπτογραφία 

 

Μια από τις πιο διαδεδοµένες και αποτελεσµατικές µεθόδους προστασίας από τις ηλε-

κτρονικές απειλές είναι η κρυπτογραφία.  Το κρυπτογραφικό σύστηµα χρησιµοποιείται 

κατά κόρον στα πληροφοριακά συστήµατα των Τραπεζικών Ιδρυµάτων για να προστα-

τεύσει ευαίσθητα δεδοµένα και πληροφορίες.  Ο όρος κρυπτογραφία (cryptography), 

προέρχεται από τις λέξεις «κρυπτός» και «γράφος» και αφορά στον επιστηµονικό κλά-

δο που ασχολείται µε τη µελέτη, χρήση και ανάπτυξη τεχνικών κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης για την αποκάλυψη µηνυµάτων (ή αποθηκευµένων δεδοµένων) 

και τη διευκόλυνση ανίχνευσης κακόβουλων µετατροπών στα µηνύµατα αυτά.  Η κρυ-

πτογραφία δεν προσπαθεί να κρύψει το γεγονός ότι κάποιος στέλνει ένα µήνυµα, αλλά 
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επιχειρεί να καταστήσει αυτό το µήνυµα µη-αναγνώσιµο, µετασχηµατίζοντάς το µε 

κάποιον τρόπο (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Πριν το 1970 η κρυπτογραφία εφαρµοζόταν από λίγους ανθρώπους που αποτε-

λούσαν συνήθως κυβερνητικό ή στρατιωτικό προσωπικό.  Στη σηµερινή εποχή η κρυ-

πτογραφία αποτελεί βασικό κλάδο της µαθηµατικής και πληροφορικής επιστήµης και η 

χρήση της είναι διαδεδοµένη, τόσο στις εταιρίες όσο και στους απλούς πολίτες.  Στην 

εξάπλωσή της συνέβαλλε η ανάγκη της ασφαλούς µετάδοσης πληροφοριών, στοιχείο 

που κατακλύζει το επιχειρησιακό και ιδιωτικό περιβάλλον των ηµερών µας.  Η επιστή-

µη της κρυπτογραφίας περιλαµβάνει πολλές έννοιες, οι οποίες ουσιαστικά περιγράφουν 

το ίδιο γεγονός, την προσπάθεια µεταφοράς µηνυµάτων µε 100% ασφάλεια χωρίς να 

γίνονται αναγνώσιµα από τρίτους (Σουρής et al. 2004).     

Κρυπτογράφηση είναι η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος σε ακατα-

νόητη µορφή µε τη χρήση ενός κρυπτογραφικού αλγορίθµου, έτσι ώστε αυτό να µην 

είναι αναγνωρίσιµο από τρίτα µέρη αλλά µόνο από τον παραλήπτη.  Σηµαντικά στοι-

χεία για την επιτυχία της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης ενός µηνύµατος 

είναι ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης και το κλειδί κρυπτογράφησης.  Αλγόριθµος Κρυ-

πτογράφησης: Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι µία µέθοδος, συνήθως µαθηµατική 

συνάρτηση, µετασχηµατισµού δεδοµένων σε µία µορφή που να µην επιτρέπει σε µη 

εξουσιοδοτηµένα µέρη την αποκάλυψή τους.  Κλειδί Κρυπτογράφησης: Το κλειδί 

(key), χρησιµοποιείται µαζί µε τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφη-

σης και αποτελεί το κύριο συστατικό διατήρησης της µυστικότητας των πληροφοριών. 

Το µέγεθος των κλειδιών µετριέται σε bits και τα κλειδιά µεγάλου µεγέθους παρέχουν 

ανθεκτικότερη κρυπτογράφηση. Η πλειοψηφία των ελληνικών Τραπεζών χρησιµοποιεί 

κρυπτογράφηση 128bit.  Κρυπτανάλυση: Η κρυπτανάλυση είναι µια διεργασία απο-

κρυπτογράφησης ενός µηνύµατος από ένα µη εξουσιοδοτηµένο µέρος, τον κρυπτανα-

λυτή.  Η διαδικασία αυτή ενισχύεται µε την τεχνολογική πρόοδο των υπολογιστών, οι 

οποίοι αποκτώντας µεγαλύτερη ισχύ και ταχύτητα µπορούν να σπάσουν πιο εύκολα τα 

διάφορα κλειδιά.  Βέβαια, κάθε δράση προκαλεί και µια αντίδραση, µε τα κλειδιά να 

γίνονται µεγαλύτερα και οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης πιο πολύπλοκοι, για να µπο-

ρούν να αντισταθούν στις διάφορες τεχνικές κρυπτανάλυσης (Πάγκαλος & Μαυρίδης 

2002). 

Η κρυπτογραφία χωρίζεται σε δύο είδη, τη συµµετρική και την ασύµµετρη.   

Συµµετρική Κρυπτογραφία:  Στη συµµετρική κρυπτογραφία υπάρχει ένα µόνο κλειδί, 

το οποίο χρησιµοποιείται στη διαδικασία κρυπτογράφησης αλλά και αποκρυπτογράφη-

σης των µηνυµάτων.  Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να διαθέτουν το ένα 
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και µοναδικό κλειδί για να είναι δυνατή η ανταλλαγή µηνυµάτων.  Το σύστηµα αυτό 

ενδείκνυται για την επικοινωνία µικρού αριθµού ατόµων, τα οποία έχουν εµπιστοσύνη 

µεταξύ τους.  Ασύµµετρη Κρυπτογραφία:  Η ασύµµετρη ή δηµόσιου κλειδιού κρυπτο-

γραφία παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια γιατί περιλαµβάνει και χρησιµοποιεί δύο διαφο-

ρετικά κλειδιά.  Το ένα κλειδί είναι δηµόσια γνωστό (public key), ενώ το άλλο είναι 

ιδιωτικό (secret key).  Η κρυπτογράφηση ενός µηνύµατος µε τη χρήση του ιδιωτικού 

κλειδιού απαιτεί τη χρήση του δηµόσιου κλειδιού για την αποκρυπτογράφησή του και 

το αντίθετο, µε αποτέλεσµα η ασύµµετρη κρυπτογράφηση να παρέχει µεγαλύτερη   

εµπιστευτικότητα και αυξηµένη ασφάλεια (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  

Σε ένα τυπικό σύστηµα κρυπτογράφησης τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται και το 

παραγόµενο µήνυµα (ciphertext ή cryptogram ή κρυπτοκείµενο ή κρυπτόγραµµα) απο-

στέλλεται στον παραλήπτη και αποκρυπτογραφείται για να αναπαραχθεί το αρχικό κεί-

µενο (plaintext).  Ακόµη, ένα τυπικό σύστηµα κρυπτογράφησης περιλαµβάνει το ση-

µείο επέµβασης των πιθανών εισβολέων του συστήµατος, µε σκοπό την αποκάλυψη 

κάποιου από τα συστατικά του (συνήθως το κλειδί).  Σκοπός των εισβολέων είναι η 

αποκάλυψη του αρχικού κειµένου ή ακόµα και η παραγωγή ενός νέου κρυπτογραφηµέ-

νου µηνύµατος που θα στοχεύει στην παραπλάνηση του παραλήπτη                          

(Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

 

 

 

Σχήµα 1: Τυπικό σύστηµα κρυπτογράφησης 

(Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002; Σουρής et al .2004)    

  

Η κρυπτογραφία είναι µία σύνθετη επιστήµη και για να αναλυθεί εις βάθος χρειάζονται 

ειδικές γνώσεις.  Στην παρούσα εργασία, µας απασχολεί να κατανοήσουµε την κρυπτο-
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γραφία ως µία µέθοδο προστασίας των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων από 

τις ηλεκτρονικές απειλές.  

 

3.4.1.2 Ψηφιακά Πιστοποιητικά   

 

Πιστοποίηση είναι η διαδικασία αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµόσιου κλειδιού 

σε ένα άτοµο,  Οργανισµό,  Τράπεζα ή µια άλλη οντότητα.  Ένα πιστοποιητικό (certifi-

cate) επιβεβαιώνει την ταυτότητα ενός χρήστη.  Στο Internet χρησιµοποιούνται τα ψη-

φιακά πιστοποιητικά (digital certificates). Τα πιστοποιητικά αυτά, αποτελούν το µέσο 

µε το οποίο µεταδίδονται µε ασφαλή τρόπο οι τιµές των δηµόσιων κλειδιών και οι πλη-

ροφορίες κατόχου που σχετίζονται µε αυτά.  Η πιστοποίηση αποτελεί βασική λειτουρ-

γία όλων των Υποδοµών ∆ηµοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI).  Τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά είναι ηλεκτρονικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται για την ανα-

γνώριση ενός προσώπου, εξυπηρετητή,  Οργανισµού και τη συσχέτισή του µε ένα δη-

µόσιο κλειδί (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εκδίδεται από µία Αρχή Πιστοποίησης (Certificate 

Authority) και δεν είναι τίποτα άλλο από µία δοµή δεδοµένων, η οποία περιέχει: την 

ταυτότητα του χρήστη, το δηµόσιο κλειδί του, την ταυτότητα της Αρχής Πιστοποίησης 

που το εξέδωσε (όνοµα και ψηφιακή υπογραφή), ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητι-

κού, ένα σειριακό αριθµό πιστοποιητικού και άλλες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώ-

νουν την ταυτότητα του κατόχου του πιστοποιητικού.  Το πρότυπο X.509 είναι το πλέ-

ον διαδεδοµένο πρότυπο ψηφιακών πιστοποιητικών και η έκδοσή του X.509 v3 θεωρεί-

ται από τις πιο επιτυχηµένες (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 55 

 

 

 

Εικόνα 2 : Παράδειγµα ψηφιακού πιστοποιητικού 

 (www.tibcommunity.com)  

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψηφιακών πιστοποιητικών, όπως τα Client SSL certificates 

που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση χρηστών SSL (client authentication), Server 

SSL certificates που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση εξυπηρετητών µέσω SSL 

(server authentication), S/MIME certificates που χρησιµοποιούνται για την υπογραφή 

και κρυπτογράφηση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και  τα Object-

signing certificates που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση υπογεγραµµένου κώδικα 

σε Java,  JavaScript και άλλους τύπους αρχείων.  Το SSL (Secure Sockets Layer) είναι 

µία τεχνική, την οποία ανέπτυξε η Netscape και χρησιµοποιείται ευρέως στο Internet 

για την αποστολή εµπιστευτικών πληροφοριών, όπως οι αριθµοί πιστωτικών καρτών 

κατά τις τραπεζικές συναλλαγές (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

Τα πιστοποιητικά χαρακτηρίζονται ακόµη και από το είδος της πληροφορίας 

που περιέχουν και ταξινοµούνται σε Πιστοποιητικά ταυτότητας και Πιστοποιητικά χα-

ρακτηριστικών.  Τα πιστοποιητικά ταυτότητας (Identity certificates) ταυτοποιούν µία 

οντότητα, ενώ τα πιστοποιητικά χαρακτηριστικών (Attribute certificates) περιγράφουν 

τις ιδιότητες µιας οντότητας, όπως κάποιο δικαίωµα προσπέλασης ή τη συµµετοχή της 

σε µια οµάδα χρηστών (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).           

Κατά την πολιτική ασφαλείας ενός συστήµατος συναλλαγών είναι απαραίτητη η 

εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη.  Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιµοποιούνται 

κατά κόρων, για την ταυτοποίηση των χρηστών στα συστήµατα συναλλαγών µέσω 

διαδικτύου.  Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει τα στοιχεία του κατόχου του (όνοµα, 
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διεύθυνση, επάγγελµα) και το δηµόσιο κλειδί του.  Το δηµόσιο και ιδιωτικό κλειδί απο-

τελούν ένα συµπληρωµατικό ζεύγος στοιχείων (µοναδικά για κάθε συνδυασµό χρήστη 

– υπολογιστή), στο οποίο στηρίζεται η διαδικασία της κρυπτογράφησης.  Τέλος, για τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα συναλλαγών, ισχύει, 

πως η διαδικασία έκδοσης θα πρέπει να επικυρώνεται από µία εκδούσα αρχή           

(Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  

 

3.4.2 Άλλες Μέθοδοι Προστασίας από τις Ηλεκτρονικές Απάτες  

  

3.4.2.1 Firewalls 

             

Γενικά η λέξη firewall αποδίδεται σε πυρίµαχους τοίχους που εµποδίζουν την εξάπλω-

ση της φωτιάς από δωµάτιο σε δωµάτιο ή µεταξύ διαµερισµάτων.  Όσων αφορά τα  

υπολογιστικά συστήµατα, τα firewalls αποτελούν αναγκαία λύση προστασίας, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι αυτά συνδέονται ολοένα και περισσότερο σε δίκτυα, τα οποία επίσης 

είναι συνδεδεµένα στο διαδίκτυο.  Βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι η προστασία των 

πληροφοριών του χρήστη από καταστροφές (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

 

 

 

Εικόνα 3 : Παραστατική εικόνα λειτουργίας ενός firewall  

(www.linksysbycisco.com)    

 

Όταν ένα δίκτυο συνδέεται µε το Internet, ανοίγεται µία δίοδος αµφίδροµης επικοινω-

νίας.  Οι χρήστες του διαδικτύου (insiders) αποκτούν σύνδεση µε τον έξω κόσµο, αλλά 

ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί χρήστες (outsiders) ως προς το διαδίκτυο, αποκτούν δυ-

νατότητα πρόσβασης σε αυτό.  Οι ιλιγγιώδεις ρυθµοί εξάπλωσης του διαδικτύου προ-

καλούν ανάλογη αύξηση των κινδύνων και στα ιδιωτικά δίκτυα (private) που συνδέο-
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νται µαζί του.  Τα προγράµµατα firewalls παίρνουν το ρόλο ενός φράχτη, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι ικανός να επεξεργάζεται όλη την κυκλοφορία των µηνυµάτων ανάµεσα 

σε ένα συγκεκριµένο τοπικό ή ιδιωτικό δίκτυο και στο Internet.  Ειδικότερα, η εργασία 

ενός προγράµµατος firewall είναι να ορθώνει ένα εξωτερικό τοίχο ασφαλείας, οριοθε-

τώντας µία περίµετρο προστασίας.  Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται ένας σαφής 

διαχωρισµός ανάµεσα στο προστατευµένο εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού (ασφα-

λές + έµπιστο) και στο εξωτερικό δίκτυό (µη ασφαλές + µη έµπιστο) (Πάγκαλος & 

Μαυρίδης 2002).  

Υπάρχουν δύο τύποι firewalls, τα hardware (υλικού) και software (λογισµικού).  

Τα hardware firewall εµφανίζονται σε διαφόρους τύπους και χρησιµοποιούν διαφόρων 

ειδών τεχνικές.  Όταν διάφορα πακέτα πληροφοριών φτάνουν σε ένα δίκτυο λαµβάνο-

νται µε τη χρησιµοποίηση ενός δροµολογητή (router), ο οποίος τα φιλτράρει (filtering ή 

screening router).  Ένας άλλος τύπος hardware firewall, ο οποίος ονοµάζεται proxy 

server (διακοµιστής διαµεσολάβησης), έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα περιεχόµενα 

κάθε πακέτου καθώς φτάνουν στο δίκτυο.  Ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει και 

τα software firewalls, τα οποία βασίζονται στο λογισµικό και δεν είναι απαραίτητη η 

αγορά προσθετών εξοπλισµών (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  Τα πιο διαδεδοµένα 

software firewalls είναι, το McAfee Firewall, ConSeal PC, Personal Firewall, 

ZoneAlarm και Internet Security  

Πρωταρχικός σκοπός των firewalls είναι να προστατεύουν τα δίκτυα από εξω-

τερικούς εισβολείς, περιορίζοντας τα δικαιώµατα προσπέλασης σε αυτά, χωρίς όµως να 

περιορίζουν την προσπέλαση στο εξωτερικό περιβάλλον.  Η κύρια απειλή που καλού-

νται να αντιµετωπίσουν είναι η µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πό-

ρων, όπου οι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και να αποκτήσουν µη 

εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση στα αρχεία.  Ακόµη, ένα firewall µπορεί να προστατέψει 

από την άρνηση εξυπηρέτησης, όπου κάποιος εξωτερικός παράγοντας γεµίζει τους δια-

θέσιµους ελεύθερους χώρους των δίσκων ή υπερφορτώνει τις γραµµές του δικτύου 

στέλνοντας µεγάλο αριθµό µηνυµάτων σε έναν από τους ξενιστές                             

(Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

Τα firewall αποτελούν ισχυρό µέσο υλοποίησης µιας πολιτικής ασφαλείας, η 

οποία καθορίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τις επιτρεπτές προσπελάσεις ανάµεσα 

σε έµπιστες και µη έµπιστες πηγές.  Είναι δηλαδή το «τοίχος», που θα εµποδίσει τους 

επιτήδειους να εισβάλουν σε έναν προσωπικό υπολογιστή και θα προστατέψει τα ιδιω-

τικά δεδοµένα του χρήστη (Πάγκαλος και Μαυρίδης 2002)  
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3.4.2.2 Αντιϊκό Λογισµικό (Antivirus) 

 

Το αντιϊκό λογισµικό ανιχνεύει τα αρχεία ή τη µνήµη ενός υπολογιστή για αρχεία που 

µπορούν να αρχίσουν µια µόλυνση.  Τα αρχεία που ψάχνει είναι βασισµένα στις υπο-

γραφές ή στους ορισµούς των γνωστών ιών και για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχει  

εγκατεστηµένα πάντα τα πιο πρόσφατα updates (ενηµερώσεις).  Τα σηµερινά προγράµ-

µατα Antivirus περιλαµβάνουν και άλλα εργαλεία προστασίας του υπολογιστή (spy-

ware, anti-spam, firewall) και συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά µε τη µορφή κάποιου 

πακέτου ή σουίτας που προσφέρει µια ολοκληρωµένη λύση (Τι είναι και τι κάνει το 

antivirus;, Tip.gr).  Κάποια από τα πιο δηµοφιλή και ευρέως χρησιµοποιούµενα πακέτα 

Antivirus επί πληρωµή είναι, το NOD 32 της Eset, Kaspersky Antivirus της Kaspersky 

Lab, Norton Antivirus της Symatec, Panda Titanium Antivirus της Panda Software και 

το Internet Security της McAfee.   

Όταν εκτελείται το αντιϊκό λογισµικό σε ένα σύστηµα που έχει προσβληθεί, αρ-

χικά θα ανιχνεύσει τους ιούς, στη συνέχεια, θα κάνει ταυτοποίηση (identification) κάθε 

ιού που έχει προσβάλλει το σύστηµα και τέλος, θα αφαιρέσει τους ιούς από όλα τα αρ-

χεία που έχουν µολυνθεί.  Αν η ανίχνευση επιτύχει αλλά η ταυτοποίηση και η αφαίρεση 

δεν είναι εφικτές, τότε η εναλλακτική λύση είναι η οριστική διαγραφή του µολυσµένου 

αρχείου και η επαναφόρτωση µιας µη µολυσµένης έκδοσής του (Τι είναι και τι κάνει το 

antivirus;, Tip.gr).   

Η διαδικασία ενηµέρωσης για νέους ιούς µπορεί να διαφέρει και εξαρτάται από 

το πρόγραµµα Antivirus που χρησιµοποιεί ο χρήστης.  Πολλά αντιϊκά προγράµµατα 

παραλαµβάνουν αυτόµατα ενηµερώσεις για νέους ιούς, διαδικασία που καθιστά εύκολο 

τον εκσυγχρονισµό τους.  Χρήσιµο είναι ο χρήστης να κρατά επαφή µε την εταιρία που 

προµηθεύτηκε το λογισµικό (Τι είναι και τι κάνει το antivirus;, Tip.gr).  

Η εγκατάσταση ενός αντιβιοτικού λογισµικού και των ενηµερώσεών του προ-

σφέρει έναν εύκολο και αποτελεσµατικό τρόπο προστασίας του υπολογιστή.  Τέλος, 

αξίζει να σηµειωθεί πως υπάρχουν και αρκετά δωρεάν αντιϊκά προγράµµατα, όπως το 

Microsoft Security Essentials, AVG Free, Avira Free και Avast Free  

 

3.4.2.3 Εικονικά Πληκτρολόγια 

 

Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι µία ακόµα µέθοδος προστασίας από τις ηλεκτρονικές 

απειλές.  Χρησιµοποιείται για την πληκτρολόγηση ιδιαίτερα εµπιστευτικών δεδοµένων, 

όπως στοιχεία σύνδεσης σε Τράπεζες ή αριθµούς πιστωτικών καρτών.  Σκοπός του 
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είναι να προστατεύει το χρήστη από κακόβουλα προγράµµατα που µπορούν να αντι-

γράψουν τους κωδικούς ασφαλείας, την ώρα που τους πληκτρολογεί (Keyloggers).  

Στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο και ο χρήστης χρη-

σιµοποιώντας το ποντίκι (mouse) αντί του κανονικού πληκτρολογίου βάζει του κωδι-

κούς.  Ευρεία χρήση των εικονικών πληκτρολογίων παρατηρείται στα συστήµατα του 

Internet Banking.  Πολλά site Τραπεζών δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να πλη-

κτρολογούν τους κωδικούς τους µε εικονικά πληκτρολόγια, αυξάνοντας την ασφάλεια 

των συναλλαγών τους (www.pandasecurity.com).  Επίσης, πολλά προγράµµατα καταπο-

λέµησης ιών όπως το Panda Internet Security, Escan Antivirus και το Kaspersky Inter-

net Security  διαθέτουν στα πακέτα τους εικονικά πληκτρολόγια  

 

 

Εικόνα 4: Εικονικό πληκτρολόγιο 

(www.tech.in.gr)   

 

Χρήσιµο είναι να αναφερθεί πως τα εικονικά πληκτρολόγια δεν χρησιµοποιούνται µόνο 

για την προσθήκη ασφάλειας στα συστήµατα, αλλά παρουσιάζουν ευρεία εφαρµογή 

στις νέες τεχνολογίες αφής, όπως στα Smartphone και Tablet PC (http://el.wikipedia.org). 

 

3.4.2.4 Λίστες TAN και Ηλεκτρονικός Κλειδάριθµος  

 

Ο αριθµός συναλλαγής (Transaction Authorization Number) είναι ένας κωδικός µίας 

χρήσης, ο οποίος αποτελείται από έξι δεκαδικά ψηφία και χρησιµοποιείται κυρίως στις 

ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.  O πελάτης λαµβάνει από την Τράπεζα µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έναν κατάλογο (Λίστα TAN) µε τους αριθµούς των συ-

ναλλαγών.  Έπειτα µπορεί να εισάγει οποιονδήποτε από τους αριθµούς που περιλαµβά-

νει η λίστα για να πραγµατοποιήσει τις ηλεκτρονικές του συναλλαγές, µε τον περιορι-

σµό ότι κάθε αριθµός χρησιµοποιείται µία φορά.  Η λίστα TAN αποτελεί συµπληρωµα-

τικό στοιχείο του προσωπικού αριθµού PIN.  Όταν ο πελάτης εξαντλήσει όλους τους 
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αριθµούς της λίστας, λαµβάνει µία νέα από την Τράπεζα.  Λόγω των αυξανόµενων επι-

θέσεων που στοχεύουν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι Τράπεζες σταµατούν πλέον τη 

χρησιµοποίηση των λιστών TAN και στρέφονται σε νέες µεθόδους ασφαλείας των συ-

ναλλαγών, όπως τις συσκευές ηλεκτρονικού κλειδάριθµου (http://en.wikipedia.org).    

  

 

 

Εικόνα 5: Λίστα TAN 

(www.de.wikipedia.org)  

 

Ο ηλεκτρονικός κλειδάριθµος είναι ένας κωδικός ορισµένων ψηφίων µίας χρήσης που 

παράγεται από µια µικρή φορητή ηλεκτρονική συσκευή.  Χρησιµοποιείται για πρόσθε-

τη ασφάλεια στις συναλλαγές του Internet, Phone και Mobile Banking.  Με τον ηλε-

κτρονικό κλειδάριθµο πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή προέρχεται πράγµατι από τον 

κάτοχο της συγκεκριµένης συσκευής.  Για την ολοκλήρωση των εγχρήµατων συναλλα-

γών, το σύστηµα του Internet Banking ζητά την εισαγωγή του ηλεκτρονικού κλειδάριθ-

µου, ο οποίος συνδυάζεται µε τον κωδικού PIN για να αποδοθεί ασφάλεια υψηλών 

προδιαγραφών στις εκτελούµενες συναλλαγές (www.nbg.gr). 

   

 

Εικόνα 6: Συσκευή Ηλεκτρονικού Κλειδαρίθµου της Εθνικής Τράπεζας 

(www.nbg.gr)   
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3.5 Άλλες Έννοιες  

 

Στην ενότητα 3.5, παρουσιάζονται κάποιες άλλες σηµαντικές έννοιες, που θα βοηθή-

σουν στην κατανόηση του θέµατος της εργασίας  

Γλώσσες Προγραµµατισµού:  Τεχνητές γλώσσες µε αυστηρά καθορισµένο συντακτι-

κό, που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη λογισµικού (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).  

Ιοί Υπολογιστών ( Computer Viruses):  Ονοµάζονται τα µέρη του κώδικα που είναι 

προσαρτηµένα σε ένα ωφέλιµο πρόγραµµα και αντιγράφονται από µόνα τους (self-

replicating).  Μπορεί να µην κάνουν τίποτε, να µην προκαλούν ζηµίες ή να είναι κατα-

στροφικά (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002). 

Λογικές Βόµβες (Logic Bombs):  Κακόβουλα προγράµµατα που ενεργοποιούνται όταν 

έρθει η χρονική στιγµή ή µέρα, που είναι προγραµµατισµένα να δράσουν (Mansfield 

2000).  

Σκουλήκια (Worms):  Είναι προγράµµατα που εξαπλώνονται µέσω των δικτυωµένων 

υπολογιστών, αντιγράφοντας τον εαυτό τους ανεξέλεγκτα αλλά συνήθως δεν προκα-

λούν άλλου τύπου επιπλοκές (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).   

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Database Management System):  Ένα 

σύνολο προγραµµάτων που είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία και συντήρηση των βά-

σεων δεδοµένων (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).       

Υπολογιστές ζόµπι:  ∆ιάφοροι υπολογιστές ανά τον κόσµο, στους οποίους οι hackers 

έχουν εµφυτεύσει λογικές βόµβες (Mansfield 2000).   

Ψηφιακή Υπογραφή:  Είναι ο συνδυασµός ενός µηνύµατος που προκύπτει από την 

επεξεργασία του πιστοποιητικού, µε κάποιον αλγόριθµο και µε το ιδιωτικό κλειδί του 

υπολογιστή (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  

Cookies:  Αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο και µπορούν να διαβάζονται από τις τοπο-

θεσίες, οι οποίες τα αποθήκευσαν ή και από άλλες τοποθεσίες (π.χ. µπορούν να αποθη-

κεύσουν το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής, από µία τοποθεσία).  Είναι επι-

κίνδυνα, γιατί µπορεί να τα εκµεταλλευτούν επιτήδειοι που επιδιώκουν την άντληση 

εµπιστευτικών πληροφοριών (Mansfield 2000).     

Crackers:  Hacker οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πραγµατική κλοπή πληροφοριών, 

την πρόκληση διαφόρων καταστροφών και σε ορισµένες περιπτώσεις τη διακοπή λει-

τουργίας ολοκλήρων συστηµάτων (Mansfield 2000). 

CVV (Card Security Code):  Ο κωδικός αριθµός ασφαλείας είναι ένας τριψήφιος ή 

τετραψήφιος αριθµός που αναγράφεται στο µπροστινό ή πίσω µέρος µίας πιστωτικής ή 

χρεωστικής κάρτας και χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελά-
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τη και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ή στα 

ΑΤΜ (www.euretirio.com)   

Hackers:  Έχουν ως στόχο να εξερευνήσουν και να διεισδύσουν σε λειτουργικά συ-

στήµατα και άλλα «ασφαλή» προγράµµατα υπολογιστών, αλλά δεν προξενούν ζηµίες, 

ούτε κλέβουν χρήµατα ή πληροφορίες (Mansfield 2000).     

Mockingbird:   Μικρό πρόγραµµα, το οποίο «συλλαµβάνει» αυτόµατα συνδυασµούς 

ονοµάτων χρήστη/κωδικών πρόσβασης, κατά την εισαγωγή τους από τους χρήστες και 

τους στέλνει στους hackers (Mansfield 2000). 

Sneakers (Έµµισθοι Hackers):  Προσλαµβάνονται για να εισβάλλουν σε ένα σύστηµα 

µε σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς του (Mansfield 2000). 

Spam:  Τα ανεπιθύµητα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που λαµβάνει ο χρή-

στης χωρίς την θέλησή του.  ∆εν έχουν σχέση µε ιούς, αλλά µπορούν να γίνουν ιδιαίτε-

ρα ενοχλητικά (Mansfield 2000). 

Whackers:  Επιδέξιοι hacker, οι οποίοι αυτοπεριορίζονται κυρίως στην απλή εξερεύ-

νηση συστηµάτων χωρίς να επιχειρούν σηµαντικές επιθέσεις (Mansfield 2000). 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις προηγούµενες ενότητες, κύριος στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να αξιολογηθούν τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύµατα, ως προς τα µέτρα 

ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν.  Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, µελε-

τώντας τους κανονισµούς ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων των µεγαλύτε-

ρων ελληνικών τραπεζών και συγκρίνοντάς τους µε τις πιο συνήθεις ηλεκτρονικές απά-

τες, για να διαπιστωθεί εάν έχουν εφαρµοσθεί όλοι οι κανόνες ασφαλείας και οι πελά-

τες δεν διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν θύµατα απάτης.  
Η συγγραφή των βιβλιογραφικών Κεφαλαίων (Κεφάλαιο 2 και 3), πραγµατο-

ποιήθηκε µε τη συγκέντρωση διαφόρων δεδοµένων.  Κάνοντας θεωρητική έρευνα, συλ-

λέχθηκαν και εξετάσθηκαν στοιχεία από την ελληνική, ξένη και ηλεκτρονική βιβλιο-

γραφία.  Αρχικά, εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν στοιχεία που σχετίζονται µε τις έννοι-

ες των πληροφοριακών συστηµάτων, των τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων, 

της ασφαλείας των πληροφοριακών και τραπεζικών συστηµάτων, της ηλεκτρονικής 

απάτης και του Internet Banking.  Στη συνέχεια, µελετήθηκαν και άλλες πηγές, όπως 

άρθρα σε επαγγελµατικά και επιστηµονικά ελληνικά αλλά και ξένα περιοδικά, όπως το 

Επιστηµονικό Μάρκετινγκ, το Travel Times, το Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το Bank Director 

Magazine.  Επίσης, µελετήθηκαν επιστηµονικές εργασίες, µεταπτυχιακές και διδακτο-

ρικές εργασίες, εκδόσεις διαφόρων σωµάτων, όπως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκ-

δόσεις ερευνητικών φορέων, υλικό από συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες καθώς και 

άλλες πηγές.  Για την άντληση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν και οι µηχανές αναζή-

τησης Econpapers,  Eric,  OECD,  Google Scholar,  DBLP και EBSCO, καθώς και ο 

κατάλογος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Μελετώντας τις έννοιες των πληροφοριακών συστηµάτων, των τραπεζικών 

πληροφοριακών συστηµάτων, της ασφάλεια των πληροφοριακών και τραπεζικών συ-

στηµάτων, της ηλεκτρονικής απάτης και του Internet Banking, παρατηρούµε πως είναι 

τοµείς για τους οποίους έχουν γίνει εκτεταµένες έρευνες στο παρελθόν.  Στην παρούσα 

εργασία αυτές οι έννοιες χρησιµοποιούνται ως θεωρεία, για να µπορέσει ο αναγνώστης 

να κατανοήσει το θέµα καλύτερα και δεν αναλύονται περεταίρω.  Βέβαια, η επιστηµο-

νική κοινότητα πάντα θα έχει περιθώρια να αναλύσει περισσότερο αυτές τις έννοιες 

γιατί δεν τις χαρακτηρίζει στατικότητα αλλά αποτελούν στοιχεία τεχνολογίας, τα οποία 

είναι νέα και προβλέπεται να εξελιχθούν ακόµη περισσότερο στο µέλλον.  
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Εκτός από την παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών, πραγµατοποιείται και 

συλλογή δεδοµένων που δεν είναι απολύτως θεωρητικά.  Γίνεται έρευνα στα site των 

µεγαλύτερων Τραπεζικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας, για να ελεγχθούν οι κανόνες ασφα-

λείας των συστηµάτων e-Banking και να συγκριθούν µε τις πιο συνήθεις απάτες. 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για τη συγγραφή του Μέρους ∆΄ (Πρακτικό 

Μέρος) είναι η εξής: 

• Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται τα µέτρα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συ-

ναλλαγών, όπως αυτά εµφανίζονται στους διαδικτυακούς τόπους των µεγαλύτε-

ρων ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυµάτων.  Η δοµή παρουσίασης των στοιχείων 

που αντλούνται από τους διαδικτυακούς τόπους των Τραπεζικών Ιδρυµάτων εί-

ναι συγκεκριµένη και έχει ως εξής:  Αρχικά, παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά 

στοιχεία που αφορούν στο Τραπεζικό Ίδρυµα (ηµεροµηνία ίδρυσης, έδρα, ηλε-

κτρονική διεύθυνση, κλπ) και στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά κάποιες 

από τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των ηλεκτρονικών του συστηµάτων 

(πληρωµές λογαριασµών, καρτών, µεταφορές χρηµάτων κλπ).  Έπειτα, παρου-

σιάζονται τα µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζει η Τράπεζα για να προφυλάξει τα 

ηλεκτρονικά της συστήµατα και τέλος, παραθέτονται οι συµβουλές ασφαλείας 

που θα πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες για να µην πέφτουν θύµατα απάτης.  

Οι συµβουλές ασφαλείας προς του πελάτες χωρίζονται σε: οδηγίες προστασίας 

των κωδικών, ορθής χρήσης, προστασίας του υπολογιστή και προστασίας από 

απάτες που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

• Σηµαντικό κρίθηκε να παρουσιαστούν οι οδηγίες ασφαλείας προς τους πελάτες, 

γιατί αντιµετωπίζουν τις ηλεκτρονικές απάτες κλοπής ταυτότητας, οι οποίες εί-

ναι ολέθριες και δαπανηρές για τα Τραπεζικά Ιδρύµατα (Cheney 2003).  

• Στο Κεφάλαιο 5, πραγµατοποιείται Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών, ως 

προς τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν.  Αρχικά, κατη-

γοριοποιούνται, κατατάσσονται και βαθµολογούνται οι ηλεκτρονικές απάτες.  Η 

κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών απατών γίνεται ανάλογα µε το πλήθος εµ-

φάνισής τους σε Papers ( Backer 1999; Cheney 2003; Cheney 2005; Bradford & 

Cundiff 2006; Ross 2007), διαδικτυακά άρθρα και στατιστικά στοιχεία οργανι-

σµών και εταιριών ( Paget 2009; Phishing Activity Trends Report 2012). 

• Η βαθµολόγηση των ηλεκτρονικών απατών πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της 

στάθµισης, οι απάτες µε το µεγαλύτερο πλήθος εµφάνισης σε επιστηµονικά και 

διαδικτυακά άρθρα βαθµολογούνται µε 5 βαθµούς και όσο µικραίνει το πλήθος 

εµφάνισής τους, µε 4,3,2 και 1 βαθµό αντίστοιχα.  Στη συνέχεια, κατηγοριοποι-
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ούνται, αντιστοιχούνται µε τις ηλεκτρονικές απάτες που αντιµετωπίζουν και 

βαθµολογούνται τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking.  Έπειτα, βαθµολο-

γούνται οι ελληνικές Τράπεζες για τα µέτρα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συ-

ναλλαγών που εφαρµόζουν και τέλος, αξιολογούνται σύµφωνα µε την βαθµολο-

γία που έχουν αποσπάσει. 

• Η διαδικασία αξιολόγησης των ηλεκτρονικών απατών γίνεται µέσω τριών πινά-

κων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 5.  Ο Πίνακας 1 «Κατάταξη και 

Βαθµολόγηση Ηλεκτρονικών Απατών», περιέχει τις ηλεκτρονικές απάτες κατα-

ταγµένες και βαθµολογηµένες.  Ο Πίνακας 2 «Βαθµολόγηση των Μέτρων       

Ασφαλείας Internet Banking των µεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών», περιλαµ-

βάνει τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking που κρίθηκαν αναγκαίο να πε-

ριληφθούν στην παρούσα εργασία και τις ελληνικές Τράπεζες (τα µέτρα ασφα-

λείας των ελληνικών Τραπεζών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4), για να διαπι-

στωθεί η Συνολική Βαθµολόγηση για κάθε Τράπεζα.  Ο Πίνακας 3 «Αξιολόγη-

ση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking 

που εφαρµόζουν», αξιολογεί τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύµατα σύµφωνα µε τη 

βαθµολογία που απέσπασαν στον Πίνακα 2.  Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται 

µε τα «Αστεράκια Αξιολόγησης» και έχει ως εξής:  Από 190 έως 196 βαθµούς = 

Πέντε Αστεράκια, Από 180 έως 189 βαθµούς = Τέσσερα και Μισό Αστεράκια, 

Από 170 έως 179 βαθµούς = Τέσσερα Αστεράκια, Από 150 έως 169 βαθµούς = 

Τρία και Μισό Αστεράκια, Από 130 έως 149 Βαθµούς = Τρία Αστεράκια, Από 

110 έως 129 Βαθµούς = ∆ύο και µισό Αστεράκια, Από 90 έως 109 = ∆ύο Αστε-

ράκια, Από 70 έως 89 = Ένα και Μισό Αστεράκι και Από 69 και κάτω = Ένα 

Αστεράκι.  

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα ∆ιπλωµατική εργασία, αρχικά, αναφέρονται οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις που είναι αναγκαίες στον αναγνώστη για την κατανόηση του 

θέµατος και στη συνέχεια, ακολουθεί η έρευνα των κανόνων ασφαλείας των Τραπεζών 

και η σύγκρισή τους µε τις απάτες που προτιµούνται πιο συχνά από τους ηλεκτρονικούς 

εγκληµατίες (crackers).  Στο τέλος του όλου εγχειρήµατος και µε τη βοήθεια των πινά-

κων της εργασίας, αξιολογούνται οι ελληνικές Τράπεζες για τα µέτρα ασφαλείας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών που διαθέτουν.  Στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτηµα, 

«Ποίες Τράπεζες εφαρµόζουν πιο πιστά και αξιόπιστα τα µέτρα ασφαλείας της ηλε-

κτρονικής τραπεζικής».  Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης εργασίας είναι, ότι συγκρίνει 

πρακτικά µε θεωρητικά στοιχεία για να εξακριβώσει εάν η πράξη συναντά τη θεωρεία 

συνθέτοντας ένα ιδανικό µείγµα.                   
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ΜΕΡΟΣ ∆΄: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 

Στα προηγούµενα µέρη της εργασίας στηριχθήκαµε στη βιβλιογραφία για να κατανοή-

σουµε σηµαντικά σηµεία του θέµατος  «Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα και  

Απάτη».  Το Μέρος Β΄ περιελάµβανε το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και χωριζό-

ταν σε δύο κεφάλαια, το Κεφάλαιο 2 και το Κεφάλαιο 3.  Στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε 

αναφορά στο Θεσµικό και Νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εγκλήµατος και στηριζό-

µενοι στη βιβλιογραφία αναφέραµε το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο για την αντι-

µετώπισή του.  Το τρίτο Κεφάλαιο περιελάµβανε το Εννοιολογικό Πλαίσιο, στο οποίο 

αναφέρονταν έννοιες και ορισµοί, οι οποίοι θα βοηθούν στην κατανόηση του Πρακτι-

κού Μέρους που ακολουθεί. 
Το Μέρος ∆ περιλαµβάνει το κεφάλαιο 4, που έχει ως στόχο να µελετήσει την 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Τραπεζικών Ιδρυµάτων που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτή εµπεριέχεται στις ιστοσελίδες του Internet Banking.  

Ακόµη, στο Μέρος ∆ περιλαµβάνεται και το κεφάλαιο 5, που έχει ως στόχο την αξιο-

λόγηση των ελληνικών Τραπεζών µε βάση τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking 

που εφαρµόζουν.  Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφαλείας των ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών είναι αρκετά χρονοβόρα και απαιτεί καλή οργάνωση, υποµονή και ειδικές γνώ-

σεις.  

Στην παρούσα εργασία η µελέτη της ασφαλείας θα γίνει µέσω τριών πινάκων.  

Ο πρώτος πίνακας θα περιλαµβάνει τις Ηλεκτρονικές Απάτες καταταγµένες και βαθµο-

λογηµένες ανάλογα µε τη συχνότητα εµφάνισής τους σε άρθρα επιστηµονικά αλλά και 

διαδικτυακά.  Ο δεύτερος πίνακας θα περιέχει τη βαθµολόγηση των µέτρων ασφαλείας 

του Internet Banking των µεγαλύτερων ελληνικών Τραπεζών και στον τρίτο πίνακα θα 

αξιολογηθούν οι ελληνικές Τράπεζες για τα µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζουν.    

Τα site του Internet Banking που θα µελετηθούν ως προς την ασφάλεια των     

ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών είναι: της Alpha Bank,  ATEbank,  Attica Bank,       

Citibank,  Emporiki Bank,  Eurobank,  FBBank,  Geniki Bank,  HSBC,  Marfin Egnatia 

Bank,  Millennium Bank,  Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο,  Εθνική Τράπεζα,  Τράπεζα   

Κύπρου και Τράπεζα Πειραιώς. Οι πιο συχνά εµφανιζόµενες ηλεκτρονικές απάτες, 

όπως εµφανίζονται στη βιβλιογραφία και την ειδησεογραφία είναι: οι επιθέσεις Phish-

ing,   Pharming,  Sniffing,  Fake Bank sites,  Cracking,  Κοινωνική Μηχανική (Social 

Engineering) και τα προγράµµατα κακόβουλου λογισµικού Keyloggers και Trojan 

Horses (∆ούρειοι Ίπποι). Τέλος, οι πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι προστασίας των ηλε-
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κτρονικών συναλλαγών από τις ηλεκτρονικές απειλές είναι: η κρυπτογράφηση, τα ψη-

φιακά πιστοποιητικά, firewalls, εικονικά πληκτρολόγια, οι λίστες TAN, ο ηλεκτρονικός 

κλειδάριθµος (πρόσθετοι κωδικοί), η δυνατότητα αλλαγής κωδικού, το µπλοκάρισµα 

της υπηρεσίας µετά από συγκεκριµένο αριθµό εσφαλµένης καταχώρισης κωδικών, η 

διακοπή υπηρεσίας µετά από χρονικό όριο, το ανώτατο όριο µεταφοράς χρηµάτων και 

οι συµβουλές ασφαλείας προς τους πελάτες. 

Αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσουµε να αντλήσουµε από τους διαδικτυακούς 

τόπους των Τραπεζικών Ιδρυµάτων, για να αποφανθούµε εάν τα µέτρα ασφαλείας τη-

ρούνται, σε ποίο βαθµό και ποιες Τράπεζες προστατεύουν καλύτερα τα χρήµατα των 

πελατών τους. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E-

BANKING ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
 

4.1 Alpha Bank 

 

4.1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η τράπεζα Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι µία 

από τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.  Το δίκτυό της ξεπερνά τα 900 καταστήµατα 

και δραστηριοποιείται στη διεθνή τραπεζική αγορά µε παρουσία στην Κύπρο,          

Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία, Αλβανία, Σκόπια και Μεγάλη Βρετανία.  Η 

έδρα της Alpha Bank Α.Ε. είναι στην οδό Σταδίου 40 στην Αθήνα και το website της 

είναι το http://www.alpha.gr .  

4.1.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το Web Banking της Τράπεζας απευθύνεται σε ιδιώ-

τες και επιχειρήσεις, παρέχοντας τις υπηρεσίες Alpha Web Banking,  Alpha Phone 

Banking και Alpha Mobile Banking.  Ειδικά για τις επιχειρήσεις, παρέχονται οι υπηρε-

σίες Alpha Global Management,  Alpha e-Pay και Alpha Web International Trade.  

Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες η Τράπεζα µέσω του Web Bank-

ing είναι: η µεταφορά χρηµάτων σε λογαριασµούς Alpha Bank και άλλων Τραπεζών 

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, πληρωµή των οφειλών, δυνατότητα πραγµατοποίησης 

ερωτήσεων για την κατάσταση των συναλλαγών, ενηµέρωση µέσω e-mail ή sms για τις 

εντολές µεταφοράς ή πληρωµής που δεν έχουν εκτελεστεί, όπως επίσης και ενηµέρωση 

για τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασµών καταθέσεων, των καρτών και των 

δανείων. 
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4.1.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα  

Όσον αφορά τα µέτρα για την ασφάλεια του συστήµατος e-Banking και των ηλεκτρονι-

κών συναλλαγών η Τράπεζα: 

•  Χρησιµοποιεί Κρυπτογράφηση (SSL 128bit encryption) σε κάθε εκτελούµενη 

συναλλαγή.  

• Απαιτεί από τον πελάτη κάθε φόρα για την είσοδο στη υπηρεσία να χρησιµοποι-

εί τους Προσωπικούς του κωδικούς ασφαλείας (Κωδικός Συνδροµητή Alpha 

Web Banking, Μυστικός Κωδικός Πρόσβασης).  

• Χρησιµοποιεί επιπρόσθετα συστήµατα ασφαλείας (Firewalls), τα οποία ελέγ-

χουν και καταγράφουν την πρόσβαση στα συστήµατά της.  

• ∆ιαθέτει όριο 30 λεπτών για την ολοκλήρωση των συναλλαγών (Process Time-

out), µετά τη λήξη του οποίου το σύστηµα αποσυνδέει τον πελάτη αυτόµατα.  

Αν µετά την σύνδεση του πελάτη δεν εκτελεστεί καµία συναλλαγή µέσα σε διά-

στηµα 20 λεπτών, τότε πάλι το σύστηµα αποσυνδέεται αυτόµατα (Idle 

Timeout).  

• Έχει θεσπίσει ανώτατο όριο µεταφοράς σε µη προδηλωµένους λογαριασµούς, 

όπως και η πληρωµή καρτών άλλης Τράπεζας περιορίζεται από την επιλογή του 

ανώτατου ορίου µεταφοράς.  

• ∆ίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να µεταβάλλει τους κωδικούς του όσο συχνά 

θέλει.  

• Κλειδώνει αυτόµατα την υπηρεσία σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί πέντε 

συνεχόµενες φορές λάθος ο µυστικός κωδικός και η συνδροµή δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί, παρά µόνο εάν ο πελάτης πραγµατοποιήσει γραπτή αίτηση σε 

κάποιο κατάστηµα της Τράπεζας.  

• Παρέχει στους πελάτες τη συσκευή πρόσθετου κωδικού ασφάλειας (6-ψήφιος 

κωδικός) για την εισαγωγή πρόσθετων κωδικών ασφαλείας. 

• Η διαδικτυακή ταυτότητα της Τράπεζας επιβεβαιώνεται από την εταιρία 

Verisign.  

4.1.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Εκτός των µέτρων που λαµβάνει η Τράπεζα, παρέχει και συµβουλές ασφαλείας στους 

πελάτες της.  

4.1.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Οι Κωδικοί είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε κανέναν. 

• Θα πρέπει να γίνεται χρησιµοποίηση σύνθετων κωδικών ασφαλείας. 

• Οι Κωδικοί θα πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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4.1.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

•  Το Alpha Web Banking θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µέσω της επίσηµης 

ιστοσελίδας και όχι µέσω συνδέσµων (links) που περιλαµβάνονται σε άλλα 

sites, µηχανές αναζητήσεως ή e-mail. 

• Η εγκυρότητα της ιστοσελίδας του Alpha Web Banking θα πρέπει να επιβε-

βαιώνεται µέσω του πιστοποιητικού ασφαλείας, πατώντας το «λουκετάκι» στην 

address bar του προγράµµατος πλοηγήσεως. 

• Εάν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο Alpha Web Banking ο πελάτης παρα-

τηρήσει κάτι ασυνήθιστο, όπως «περίεργα» µηνύµατα που τον προτρέπουν να 

εισάγει ξανά τον κωδικό του, δεν θα πρέπει να ανταποκριθεί.  

• Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει ή υποπτευθεί κλοπή ή υποκλοπή πρέ-

πει να  ειδοποιήσει αµέσως την Τράπεζα. 

4.1.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

•  Ο  υπολογιστής που χρησιµοποιείται για σύνδεση στις υπηρεσίες του Internet 

Banking, θα πρέπει να διαθέτει τις τελευταίες ενηµερωµένες εκδόσεις και διορ-

θώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήµατος (π.χ. Windows) και του προ-

γράµµατος πλοηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Firefox).  

• Ο υπολογιστής χρειάζεται να διαθέτει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις/ενηµερώσεις 

των προγραµµάτων προστασίας (antivirus, antimalware) και να δέχεται τακτικά 

ελέγχους για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό. 

• Η Τράπεζα υπογραµµίζει πως υπάρχουν κακόβουλα προγράµµατα που µπορούν 

να εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη, χωρίς αυτός να το καταλάβει 

και τα οποία προσπαθούν να υποκλέψουν τους κωδικούς προσβάσεως. 

•  Αν ο υπολογιστής µολυνθεί από κακόβουλο λογισµικό, ο χρήστης αµέσως θα 

πρέπει να καλέσει το Τµήµα Εξυπηρετήσεως Πελατών ή / και να φροντίσει να 

καθαρίσει τον υπολογιστή του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό, µε το 

οποίο έχει πιθανόν µολυνθεί. 

4.1.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

•  Η Τράπεζα Αναφέρει χαρακτηρίστηκα πως δεν πρόκειται ποτέ και µε κανένα 

τρόπο (τηλεφωνικό ή µέσω e-mail) να ζητήσει τους κωδικούς του πελάτη της. 

• Ο πελάτης θα πρέπει να αγνοεί και να διαγράφει αµέσως «ύποπτα» e-mail που 

τον προτρέπουν να δώσει προσωπικά του στοιχεία και περιέχουν συνδέσµους 

(links) ή συνηµµένα αρχεία.      
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4.2 ATEbank 

 

4.2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η ATEbank ιδρύθηκε το 1929 ως ειδικευµένο πιστωτικό 

ίδρυµα µε την επωνυµία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, µε σκοπό τη στήριξη και την 

ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα.  Σήµερα είναι µία από τις µεγαλύτερες ελληνικές Τρά-

πεζες, έχοντας στη διάθεσή της το δεύτερο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στην 

Ελλάδα.  Η έδρα της ATEbank είναι στην οδό Πανεπιστηµίου 23 στην Αθήνα και το 

website της είναι το http://www.atebank.gr .  

4.2.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  To Web Banking της ATEbank απευθύνεται σε επι-

χειρήσεις και ιδιώτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διενεργήσουν πληθώρα συναλ-

λαγών 24 ώρες το 24ωρο / 7 ηµέρες την εβδοµάδα.  Κάποιες από τις υπηρεσίες που 

παρέχονται τόσο προς τους ιδιώτες (ATE Web Banking Ιδιωτών) όσο και προς τις επι-

χειρήσεις (ATE Web Banking Επιχειρήσεων) είναι: το ATEbank Mobile Banking 

(Τραπεζικές Συναλλαγές µέσω κινητού τηλεφώνου), η υπηρεσία Τηλε-ειδοποιήσεων 

ATE web Banking Alerts (ενηµερώνει τον πελάτη για τις προγραµµατισµένες / δροµο-

λογηµένες συναλλαγές του) και η υπηρεσία ATE Web Πληρωµή (πραγµατοποίηση 

πληρωµών µέσω διαδικτύου, όπως είναι η πληρωµή της ΕΥ∆ΑΠ).  Επίσης, ο πελάτης 

µπορεί να ενηµερώνεται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καρτών εκδόσεως    

ATEbank, την κατάσταση των επιταγών, δόσεων και δανείων. 

4.2.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

 Τα µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζει η Τράπεζα για την προστασία του συστήµατος 

Internet Banking και των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:  

• Η συνδυασµένη χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας του πελάτη, που 

είναι ο Κωδικός Χρήστη (user ID) και ο Μυστικός Κωδικός Εισόδου 

(password), για σύνδεση στην υπηρεσία.  

• Η καταχώριση του πρόσθετου κωδικού ασφαλείας µιας χρήσης (one time pass-

word), που παράγεται από την ειδική συσκευή Security token κατά τη διαδικα-

σία εισόδου στη υπηρεσία. 

•  Το αυτόµατο κλείδωµα των κωδικών πρόσβασης (µυστικός κωδικός εισόδου 

και πρόσθετος κωδικός ασφαλείας), όταν καταχωρηθούν λανθασµένα πέντε συ-

νεχόµενες φορές.  Μετά το κλείδωµα ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην 

Τράπεζα για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στην υπηρεσία.  

• Η αυτόµατη αποσύνδεση εάν δεν πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια σε διάστηµα 

15 λεπτών.  
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• Η πιστοποίηση από το διεθνούς κύρους οργανισµό VeriSign, ο οποίος εξειδι-

κεύεται σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών.  Το πιστοποιητικό εµφανίζεται στην 

οθόνη εισαγωγής του χρήστη και είναι διαθέσιµο µέσω σχετικού εικονιδίου 

(κλειδαριά στο κάτω τµήµα της οθόνης), καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της        

εφαρµογής.  

•  Η συσκευή Security Token είναι µία συσκευή παραγωγής προσωπικών κωδι-

κών µιας χρήσης, απαραίτητη για την πιστοποίηση των συναλλαγών.  Η συ-

σκευή αυτή παρέχει πρόσθετη ασφάλεια και λειτουργεί ως τρίτος κωδικός µετά 

τους κωδικούς Username και Password.  Ο κωδικός είναι εξαψήφιος και  παρα-

µένει σε ισχύ 25 δευτερόλεπτα. 

• Η δυνατότητα αλλαγής των κωδικών όποτε επιθυµεί ο χρήστης. 

• Η κρυπτογράφηση στα 128bit, σε ασφαλές περιβάλλον SSL.       

4.2.4 Οδηγίες Προστασίας προς του Πελάτες 

Η ATEbank εκτός των µέτρων που λαµβάνει η ίδια για προστασία από τις ηλεκτρονικές 

απειλές, παραθέτει και γενικές οδηγίες ασφαλείας προς τους πελάτες της. 

4.2.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Οι πελάτες δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουν ποτέ τους προσωπικούς τους κωδι-

κούς πρόσβασης και ιδιαίτερα τον κωδικό Πρόσβασης (Password) σε τρίτους. 

• Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να φυλάνε στο ίδιο µέ-

ρος τον Κωδικό Εταιρίας,  Κωδικό Χρήστη,  Μυστικό Κωδικό και την συσκευή 

E-Token (ηλεκτρονικός κλειδάριθµος). 

• Οι χρήστες των υπηρεσιών Internet Banking θα πρέπει να χρησιµοποιούν δια-

φορετικούς κωδικούς για διαφορετικά συστήµατα – υπηρεσίες. 

• ∆ε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κωδικοί ασφαλείας που εύκολα µπορούν να 

προβλεφθούν από τρίτους (ηµεροµηνίες γέννησης, ονόµατα κλπ). 

• Οι κωδικοί θα πρέπει να αλλάζονται αρκετά συχνά. 

• Εάν κάποιος πελάτης υποπτευθεί ή αντιληφθεί οποιαδήποτε προσπάθεια υπο-

κλοπής των κωδικών του µε φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να ειδο-

ποιήσει άµεσα την Τράπεζα. 

• Η Τράπεζα δεν ζητά ποτέ και µε κανένα τρόπο τη γνωστοποίηση  των προσωπι-

κών κωδικών πρόσβασης στο ATE Web Banking.  

4.2.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

•  Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση υπολογιστών που βρίσκονται σε 

δηµόσιους χώρους ή ανήκουν σε τρίτους και ακόµη δεν θα πρέπει να αφήνουν 

σηµειώσεις ή άλλα στοιχεία µετά την αποµάκρυνσή τους από το χώρο. 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 72 

•  Τα παραστατικά των εντολών θα πρέπει να εκτυπώνονται και οι εκτυπώσεις   

να τηρούνται για εύλογο χρονικό διάστηµα. 

•  Οι πελάτες θα πρέπει να ελέγχουν πάντα ότι οι σελίδες του Internet Banking 

που επισκέπτονται για την πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών τους συναλλα-

γών και αγορών είναι ασφαλείς.  Ασφαλείς είναι οι σελίδες που η ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση περιλαµβάνει «https://…» αντί «http://…», µε το «s» να υποδη-

λώνει ασφάλεια και ότι η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση. 

• Ακόµη, Ο πελάτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε µία σελίδα Web, θα 

πρέπει να ελέγχει εάν έχουν εµφανιστεί security alerts και να κάνει διπλό κλικ 

στο εικονίδιο «λουκέτο» για να βλέπει το µήνυµα «This certificate is OK». 

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα προσωρινά αρχεία Internet θα πρέπει να δια-

γράφονται από τον υπολογιστή του χρήστη (η Τράπεζα δίνει οδηγίες για αυτή τη 

διαδικασία). 

• Οι πελάτες δεν θα πρέπει να αποµακρύνονται από τον υπολογιστή τους για όσο 

διάστηµα είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα. 

• Η αποσύνδεση θα πρέπει να γίνεται επιλέγοντας «Έξοδος» και όχι κλείνοντας 

τον browser µε «Χ». 

• Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επισκέπτονται άλλα site ταυτόχρονα µε τη σύνδεση 

στην υπηρεσία ATE Web Banking. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την ηµεροµηνία και την ώρα της τελευταίας 

σύνδεσής του στην υπηρεσία ATE Web Banking. 

• Για τη σύνδεση στην υπηρεσία οι πελάτες πρέπει να χρησιµοποιούν µόνο την 

ιστοσελίδα της ATEbank και να µην συνδέονται µέσω συνδέσµων (links) άλλων 

sites. 

4.2.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή θα πρέπει να ενηµερώνεται µε τις τε-

λευταίες εκδόσεις που υπάρχουν σε θέµατα ασφαλείας. 

• Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση προγραµµάτων προστασία antispyware, anti-

virus και firewall, τα οποία ο χρήστης θα κρατά ενηµερωµένα µε τις νέες εκδό-

σεις.   

4.2.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Οι πελάτες δε θα πρέπει να αποστέλλουν απόρρητα προσωπικά δεδοµένα µέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
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• Ακόµη, δε θα πρέπει να απαντούν σε µηνύµατα που ζητούν στοιχεία λογαρια-

σµών, κωδικών και προσωπικών πληροφοριών.  

 

4.3 Attica Bank 

 

4.3.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία, ιδρύθηκε το 

1925 και σήµερα το δίκτυό της αριθµεί 80 καταστήµατα.  Η έδρα της είναι στην οδό 

Μαυροµιχάλη 8 στην Αθήνα και το website της είναι το http://www.atticabank.gr.   

4.3.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το attica e-banking απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 

ιδιώτες παρέχοντας ένα αρκετά µεγάλο εύρος εργασιών.  Κάποιες από τις υπηρεσίες 

που παρέχει είναι: η άµεση πληροφόρηση για τα στοιχεία, υπόλοιπα και κινήσεις των 

λογαριασµών που τηρούν οι πελάτες στην Attica Bank, οι µεταφορές κεφαλαίων µετα-

ξύ προδηλωµένων λογαριασµών της Τράπεζας, τα εµβάσµατα µε πληρωµή σε µετρητά 

στα καταστήµατα της Attica Bank ή σε άλλη Τράπεζα ενταγµένη στο σύστηµα DIAS 

CREDIT TRANSFER.  Επιπροσθέτως, ο χρήστης των υπηρεσιών attica e-banking µπο-

ρεί να πραγµατοποιήσει και πληρωµές που αφορούν πιστωτικές κάρτες εκδόσεως At-

tica Bank και άλλων Τραπεζών, ανοικτά δάνεια εκδόσεως της Τράπεζας,  ∆ηµόσια τα-

µεία (όπως ΦΠΑ, Κτηµατολόγιο κλπ),  Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών,  Ασφαλιστικές   

Εταιρίες,  Λοιπές Εταιρίες και Πάγιες εντολές πληρωµής (όπως ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ).  

4.3.3 Μέτρα Ασφαλείας που εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Χρησιµοποιείται πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit στις συναλλαγές 

µεταξύ πελάτη και Τράπεζας.  

• Το σύστηµά της έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται 

σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών.  

• Ο χρήστης για να εισέλθει στην υπηρεσία του e-banking θα πρέπει να διαθέτει 

τον Κωδικό Πελάτη (user name) και το Μυστικό Κωδικό πελάτη (password). 

•  Υποχρεωτική είναι η αλλαγή κωδικών, µε το χρήστη να υποχρεούται να αλλά-

ξει το µυστικό κωδικό (password) κατά την πρώτη εισαγωγή του στο e-banking, 

αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  

• Η υπηρεσία αποσυνδέεται αυτόµατα µετά την πάροδο 20 λεπτών από την είσο-

δο του χρήστη.  

• Οι κωδικοί απενεργοποιούνται µετά από τρείς λάθος καταχωρήσεις του µυστι-

κού κωδικού πελάτη.  Το e-banking απενεργοποιείται και µετά από µεγάλο διά-

στηµα αδράνειας, µε το χρήστη να υποχρεούται να επικοινωνήσει µε την Τρά-

πεζα για να λάβει νέο κωδικό.  
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• Η Τράπεζα χρησιµοποιεί ως πρόσθετους κωδικούς ασφαλείας τους αριθµούς 

των λιστών TAN.  

4.3.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Η Attica Bank παρέχει και συµβουλές ασφαλείας στους πελάτες, τις οποίες ονοµάζει 

Μέτρα Ασφαλείας Πελάτη. 

4.3.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Το µόνο κωδικό που ζητά η Τράπεζα είναι ο κωδικός πελάτη, για να µπορέσει 

να εξυπηρετήσει το χρήστη όταν αυτός ζητήσει τις υπηρεσίες της. 

• Ο µυστικός κωδικός πρόσβασης αλλάζει όποτε το θελήσει ο πελάτης. 

• Η δοµή του κωδικού θα πρέπει να είναι πολύπλοκη και µη προβλέψιµη. 

4.3.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Οι πελάτες δε πρέπει να αποµακρύνονται από τον υπολογιστή αφήνοντας ανοι-

χτό το πρόγραµµα αλλά να το κλείνουν πάντα, αφού πρώτα αποσυνδεθούν πα-

τώντας την επιλογή «ΕΞΟ∆ΟΣ». 

• Ο έλεγχος της ιστοσελίδας θα πρέπει πάντα να γίνεται µέσω του πιστοποιητικού 

αυθεντικότητας που έχει προµηθευτεί η Τράπεζα (εικονίδιο κλειδαριάς στο κά-

τω µέρος της οθόνης).  

4.3.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Το attica e-banking προτείνει την εγκατάσταση στους υπολογιστές των χρηστών 

αντιϊκού λογισµικού (antivirus), λογισµικού anti-spyware της Microsoft για την 

προστασία από υποκλοπές και ενός προγράµµατος firewall.  Τα προγράµµατα 

αυτά ενηµερωµένα µπορούν να προσφέρουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα       

ασφαλείας. 

4.3.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Η Τράπεζα προειδοποιεί τους πελάτες να µην παρασύρονται από παραπλανητι-

κά τηλεφωνήµατα ή e-mail και τονίζει πως ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει την 

αποκάλυψη αριθµών λογαριασµών, καρτών ή προσωπικών στοιχείων.  

 

4.4 Citibank 

 

4.4.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Citibank εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1964 αρχικά 

για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ναυτιλιακού και του Τοµέα Μεγάλων Επιχειρή-

σεων (Corporate).  Η µητρική εταιρία της Citibank είναι η Citi, ένας οργανισµός χρη-

µατοοικονοµικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο.  Το δίκτυο 
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της Citibank αριθµεί 37 καταστήµατα στην Ελληνική αγορά, µε τα κεντρικά της γρα-

φεία να βρίσκονται στην οδό Αχαΐας 3 στην Αθήνα και το web site της να είναι το 

http://www.citibank.com/greece.  

4.4.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Με το Citibank Online ο πελάτης µπορεί να πραγµα-

τοποιήσει µία σειρά εργασιών, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες τη βδοµάδα, µε αποτέλεσµα 

να διαχειρίζεται τα οικονοµικά του εύκολα και αποτελεσµατικά.  Οι υπηρεσίες που 

παρέχει το ηλεκτρονικό σύστηµα της Citibank χωρίζονται σε: Πληροφορίες Λογαρια-

σµών,  Μεταφορές και Πληρωµές και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.  Ο πελάτης µπορεί να 

δει τις αναλυτικές πληροφορίες όλων των τραπεζικών του λογαριασµών και το υπόλοι-

πό τους, τις συναλλαγές του, να ενηµερωθεί για τα επενδυτικά προϊόντα, διαχειριστεί 

τις Πιστωτικές του Κάρτες και να παρακολουθήσει τις κινήσεις και τα στοιχεία τους.  

Ακόµη, µε το Citibank Online µπορεί να εκτελέσει µια σειρά από µεταφορές χρηµάτων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να πραγµατοποιήσει πληρωµές και να διαχειριστεί τις 

µεταφορές χρηµάτων και τις πληρωµές του.  Το Citibank Online παρέχει και τις υπηρε-

σίες Citibank Alerts, e-Statement, παραγγελίας µπλοκ επιταγών και ασφαλείας (π.χ. η 

δυνατότητα µεταβολής του Ονόµατος Χρήστη, του Κωδικού Πρόσβασης, του ATM 

PIN και των Ερωτήσεων Ασφαλείας). 

4.4.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Όλες οι πληροφορίες που διακινούνται από τον υπολογιστή του πελάτη προς τα 

συστήµατα της Citibank και αντιστρόφως, ταξιδεύουν σε κρυπτογραφηµένη 

µορφή.  Η κρυπτογράφηση που χρησιµοποιείται είναι 128bit.  

• Εάν ο πελάτης φύγει από τον υπολογιστή του όσο συναλλάσσεται µε το        

Citibank Online, η επικοινωνία θα τερµατιστεί αυτόµατα.  Κάποια λεπτά µετά 

τελευταία συναλλαγή το Citibank Online ρωτά εάν ο χρήστης επιθυµεί να συνε-

χίσει µε άλλη συναλλαγή.  Σε περίπτωση που δεν απαντήσει µέσα σε ένα λεπτό, 

η Citibank θα διακόψει αυτόµατα την επικοινωνία.  

• Αν πληκτρολογηθεί τρεις φορές λάθος το PIN της Citibank Card στα ΑΤΜ της 

Citibank ή στο Citibank Online, τότε ο κωδικός ακυρώνεται και δεν  µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ξανά.  

•  Το σύστηµα της Τράπεζας χρησιµοποιεί το µέτρο της Ταυτοποίησης του χρή-

στη.  Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών (π.χ. οικονοµικών) η Τράπεζα ζητά 

απάντηση σε πρόσθετες ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του χρή-

στη. 

•  Κάθε φορά που ο πελάτης συνδέεται στο Citibank Online εµφανίζεται η ώρα 

και ηµεροµηνία της τελευταίας επίσκεψης.  
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• Ο Προσωπικός Κωδικός (PIN) είναι ένας τετραψήφιος προσωπικός αριθµός που 

επιτρέπει στον πελάτη να συναλλάσσεται µε τη Citibank.  Αυτός ο κωδικός εί-

ναι η ηλεκτρονική υπογραφή του χρήστη για το Citibank Online (σε συνδυασµό 

µε το Όνοµα Χρήστη, τον Κωδικό και τις ερωτήσεις ασφαλείας), τα ATM και 

τα ταµεία. 

•  Όταν ο πελάτης συνδέεται στην Υπηρεσία Internet Banking βρίσκεται σε        

ασφαλές περιβάλλον.  Αυτό εύκολα µπορεί να το δει από τη διεύθυνση URL, η 

οποία αρχίζει µε «https://» ή εµφανίζεται ένα «λουκέτο» δεξιά στο κάτω µέρος 

του προγράµµατος περιήγησης.  

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συναλλαγών στην υπηρεσία του Internet Bank-

ing χρησιµοποιείται η τεχνολογία Ασφαλούς Επιπέδου Υποδοχής (SSL), για την 

προστασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών.  

• Το σύστηµα του Citibank Online προστατεύεται από Firewalls, τα οποία απο-

τρέπουν τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε τρίτους. 

• Η εισαγωγή του Κωδικού Πρόσβασης γίνεται µέσω εικονικού πληκτρολογίου.  

4.4.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Η Citibank εκτός των µέτρων που λαµβάνει για την προστασία των Online συναλλα-

γών, απαιτεί και από τους πελάτες της να τηρούν ορισµένες οδηγίες ασφαλείας. 

4.4.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Το PIN θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικό και µυστικό. 

• Επίσης, θα πρέπει να αποµνηµονεύεται και όχι να σηµειώνεται γραπτώς. 

• Αν ο πελάτης υποπτευθεί ότι γνωρίζει κάποιος άλλος το PIN του, θα πρέπει να 

το αλλάξει αµέσως. 

4.4.4.2 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Ο υπολογιστής του πελάτη που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

τραπεζικών συναλλαγών θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένη την τελευταία έκδο-

ση του λογισµικού antivirus και να διαθέτει προγράµµατα τύπου Firewall. 

4.4.4.3 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Η Τράπεζα σε καµία περίπτωση δε θα επικοινωνήσει µε τον πελάτη τηλεφωνι-

κός ή µέσω email για να του ζητήσει κάποιον από τους προσωπικούς του κωδι-

κούς. 

• Τα πλαστά email συνήθως περιέχουν επισυναπτόµενα αρχεία ή ζητούν προσω-

πικές πληροφορίες ή και τα δύο.  Ακόµη, µπορεί να περιέχουν πλαστούς συνδέ-
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σµους (Internet links) που οδηγούν σε ηλεκτρονικές σελίδες παρόµοιες µε αυτές 

της Citibank. 

• Όταν στέλνονται πλαστά µηνύµατα η Τράπεζα συνεργάζεται άµεσα µε τις αρ-

µόδιες αρχές ασφαλείας για να διαλευκάνει την απάτη. 

• Ο πελάτης δε θα πρέπει να απαντά σε µηνύµατα που µοιάζουν ή είναι πλαστά. 

• Εάν κάποιος από τους πελάτες απαντήσει σε κάποιο πλαστό email, η Τράπεζα 

επιθυµεί την άµεση επικοινωνία µαζί της µέσω της υπηρεσίας Citiphone Bank-

ing.   

 

4.5 Emporiki Bank 

 

4.5.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Emporiki Bank ιδρύθηκε το 1907, είναι εισηγµένη στο 

ΧΑ από το 1909 και είναι µία από τις µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες της Ελλάδος.  

Το 2000 η Εµπορική Τράπεζα σύναψε συµφωνία µε το διεθνή χρηµατοοικονοµικό όµι-

λο της Crédit Agricole, που απέκτησε αρχικά το 6,7% του µετοχικού κεφαλαίου της,  

ενώ σήµερα κατέχει το 100%.  Η Εµπορική Τράπεζα διαθέτει 340 καταστήµατα στην 

Ελλάδα και διεθνή παρουσία µέσω θυγατρικών της τραπεζών στην Κύπρο,  Ρουµανία,  

Βουλγαρία και την Αλβανία και µέσω υποκαταστηµάτων στο Λονδίνο και τη        

Φρανκφούρτη.  Η έδρα της είναι στην οδό Σοφοκλέους 11 στην Αθήνα και το website 

της είναι το http://www.emporiki.gr .  

4.5.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το Emporiki e.Banking παρέχει πληθώρα υπηρεσιών 

σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.  Ο πελάτης του Internet Banking της Εµπορικής Τράπεζας 

µπορεί να ενηµερωθεί για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασµών, καρτών και 

δανείων, ενώ έχει και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την κατάσταση των άϋλων 

τίτλων, προθεσµιακών καταθέσεων, χρηµατιστηριακών εντολών και τη θέση του χαρ-

τοφυλακίου µετοχών.  Επιπροσθέτως, ο χρήστης του Internet Banking της Εµπορικής 

τράπεζας µπορεί να πραγµατοποιήσει συναλλαγές, όπως: µεταφορά χρηµάτων σε λογα-

ριασµούς της Εµπορικής Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών, εντός Ελλάδος και Ευρωζώνης 

(χώρες SEPA), εξόφληση λογαριασµών και ανάθεση πάγιων εντολών οργανισµών (τη-

λεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης κ.α.), πληρωµές δηµοσίου και ταµείων (Φ.Π.Α., 

Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κ.α.), αλλά και πιστωτικών καρτών VISA & MasterCard ιδίου ή τρί-

του, έκδοσης Εµπορικής Τράπεζας ή άλλων Τραπεζών.  

4.5.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Ο έλεγχος πρόσβασης στην υπηρεσία e.Banking διενεργείται µε τη χρήση των 

προσωπικών κωδικών (κωδικού πελάτη και κωδικού πρόσβασης), µε το συνδυ-
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ασµό αυτό να χρησιµοποιείται προκειµένου να αναγνωρισθεί µοναδικά ο πελά-

της από την υπηρεσία.  

• Ο λογαριασµός κλειδώνει µετά την εισαγωγή πέντε λανθασµένων κωδικών πε-

λάτη ή / και κωδικών πρόσβασης.  

• Για την τήρηση του απορρήτου µεταφοράς των δεδοµένων χρησιµοποιείται σύ-

στηµα κρυπτογραφίας.  Τόσο η on-line υποβολή της αίτησης εγγραφής στις τρα-

πεζικές υπηρεσίες Internet, όσο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγµατο-

ποιούνται, προστατεύονται από το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL) µε 

128bit encryption.  

• Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυνδέεται αυτόµατα 

στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 

πέντε λεπτών, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάποιον τρίτο να τη χρησι-

µοποιήσει.  

• Άλλο ένα µέτρο αντιµετώπισης των ηλεκτρονικών απειλών είναι ο πρόσθετος 

κωδικός ασφαλείας (One-Time-Password), ο οποίος λειτουργεί ως τρίτος κωδι-

κός ασφαλείας και παρέχεται στον πελάτη µέσω της συσκευής παραγωγής πρό-

σθετων κωδικών µιας χρήσης.  

• Το ανώτατο όριο µεταφορών (ηµερήσιο και ανά συναλλαγή). 

• Η υπηρεσία του Internet Banking της Εµπορικής Τράπεζας προστατεύεται από 

πολλαπλά και τελευταίας τεχνολογίας συστήµατα εξειδικευµένου λογισµικού 

ασφαλείας, όπως Firewalls και Intrusion Detection Systems (IDS). 

• Έµφαση δίδεται σε θέµατα φυσικής ασφαλείας, επιτρέποντας την πρόσβαση στα 

διαφόρων ειδών συστήµατα µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

• Τα συστήµατα του e.Banking βρίσκονται υπό καθεστώς διαρκούς ελέγχου και 

ενηµέρωσης.  Τα συστήµατα ελέγχονται µηνιαία για εντοπισµό νέων ευπαθειών 

(Vulnerabilities), missing patches και Risk estimation, από αυτοµατοποιηµένα 

εργαλεία τελευταίας γενιάς.  Επιπλέον, τα συστήµατα ελέγχονται µια φορά το 

χρόνο από εξωτερική εταιρία ασφαλείας που χρησιµοποιεί τεχνικές παρόµοιες 

µε αυτές που χρησιµοποιούν οι hackers.  

• Ο πελάτης µπορεί να αλλάζει τους κωδικούς του όποτε το κρίνει απαραίτητο.  

• Η Τράπεζα πιστοποιείται από το φορέα Verisign.  
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4.5.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

4.5.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Ο κωδικός πρόσβασης στην υπηρεσία Emporiki e.Banking είναι αυστηρά προ-

σωπικός και δεν θα πρέπει να αποκαλύπτεται (π.χ. προφορικά, γραπτώς, e-mail) 

σε κανέναν. 

• Η τράπεζα δεν πρόκειται να ζητήσει ποτέ και µε κανέναν απολύτως τρόπο τους 

κωδικούς πελάτη. 

• Ο κωδικός password εκτός από µυστικός θα πρέπει να είναι και δύσκολα προ-

βλέψιµος, µε στοιχεία ηµεροµηνιών γενεθλίων ή άλλα στοιχεία που χαρακτηρί-

ζουν τον κάθε πελάτη ή κοντινά του πρόσωπα να αποφεύγονται. 

• Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την Τράπεζα σε περίπτωση που αντι-

ληφθεί ότι κάποιος τρίτος έχει υποκλέψει τους κωδικούς του. 

4.5.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Ο πελάτης θα πρέπει να ελέγχει το ψηφιακό πιστοποιητικό της Τράπεζας.  Ο    

έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται για να διαπιστώσει εάν βρίσκεται συνδεδε-

µένος στην αυθεντική σελίδα του Internet Banking.  Το πιστοποιητικό θα πρέπει 

να αναγράφει ότι ανήκει στην Εµπορική Τράπεζα και ότι δεν έχει λήξει η ηµε-

ροµηνία ισχύος του. 

• Ακόµη, ο πελάτης  θα πρέπει να ελέγχει συχνά την κίνηση των λογαριασµών και 

των καρτών του.  Η δυνατότητα αυτή δίδεται µέσω της υπηρεσίας Emporiki 

e.Banking και για κάθε παράξενη συµπεριφορά των κινήσεων του είναι απαραί-

τητη η επικοινωνία µε την Τράπεζα. 

• Σηµαντική ενέργεια είναι και η διαδικασία σύνδεσης & αποσύνδεσης.  Ο χρή-

στης θα πρέπει να ακολουθεί πάντα τη διαδικασία σύνδεσης (log-in) και απο-

σύνδεσης (log-out) από το σύστηµα e.Banking, ειδικά όταν χρησιµοποίει υπο-

λογιστή που χειρίζονται και άλλοι χρήστες. 

4.5.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Ο υπολογιστής που χρησιµοποιείται για σύνδεση στις υπηρεσίες του Internet 

Banking θα πρέπει να είναι «θωρακισµένος» µε προγράµµατα antivirus, antis-

pyware και firewall, έτοιµος να αντιµετωπίσει παράνοµες και µη εξουσιοδοτη-

µένες ενέργειες.  Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία των προγραµ-

µάτων αυτών είναι η τακτική ενηµέρωση και αναβάθµιση, η οποία θα δώσει στο 

λειτουργικό σύστηµα τη δυνατότητα αντιµετώπισης κάθε είδους απειλής. 

• Για τη βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας Emporiki e.banking, η Τράπεζα προ-

τείνει τη χρήση ορισµένων προγραµµάτων πλοήγησης (Internet Explorer 7,  
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Mozilla Firefox 4,  Google Chrome (όλες οι εκδόσεις),  Apple Safari 3 και     

Opera 10) και λοιπών εφαρµογών (Adobe Reader,  Adobe Flash Player).  

4.5.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

•  Η Τράπεζα τονίζει πως άγνωστοι στέλνουν e-mail σε τυχαίες λίστες κατόχων 

προσποιούµενοι εκπροσώπους Τραπεζών (e-mail scams).  Με τα e-mail αυτά 

ζητούν από τους πελάτες, είτε την αποκάλυψη εµπιστευτικών στοιχείων, όπως 

κωδικούς πρόσβασης και PIN, είτε προτρέπουν τη µετάβαση σε ιστοσελίδες 

(hyperlink) που µοιάζουν µε την αυθεντική ιστοσελίδα της Τράπεζας.  Ο πελά-

της εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς ή άλλα εµπιστευτικά στοιχεία σε 

ένα ψεύτικο σύστηµα και οι ηλεκτρονικοί απατεώνες τα υποκλέπτουν.  

• Ο χρήστης µπορεί να ενηµερώνεται αναλυτικά από τη σελίδα της Οµάδος Ερ-

γασίας για την εξάλειψη φαινοµένων υποκλοπής προσωπικών δεδοµένων µέσω 

Internet και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Anti-Phishing Working Group).  

 

4.6 Eurobank 

 

4.6.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε 

αρχική επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτι-

κών υπηρεσιών.  Σήµερα, ο όµιλος Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργα-

νισµός που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε οκτώ χώρες (Ηνωµένο Βασίλειο,    

Λουξεµβούργο, Ουκρανία, Ρουµανία, Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο).  Το 

δίκτυο της Eurobank στην Ελλάδα αριθµεί περισσότερα από 400 καταστήµατα, ενώ η 

έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Όθωνος 8 και το web site της είναι το 

http://www.eurobank.gr .  

4.6.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Οι υπηρεσίες e-banking της Eurobank δίνουν τη δυνα-

τότητα διεκπεραίωσης τραπεζικών και χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα.  Κάποιες από τις υπηρεσίες που 

παρέχονται είναι: η online ενηµέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαρια-

σµών, πιστωτικών καρτών και δανείων, εξόφληση των πιστωτικών καρτών και δανεί-

ων, πληρωµή της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΦΠΑ, ΙΚΑ και πλήθος άλλων λογαριασµών, µεταφορά 

χρηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγορά και πώληση µετοχών σε πραγµατικό 

χρόνο και ενηµέρωση µέσω sms και email για τις κινήσεις των λογαριασµών, καρτών 

και δανείων.  
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4.6.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Η Ταυτοποίηση της Τράπεζας από την εταιρία Verisign, η οποία λειτουργεί ως 

πάροχος πιστοποίησης της ταυτότητάς της στο διαδίκτυο.  

• Για την ταυτοποίηση των χρηστών η Eurobank χρησιµοποιεί ένα προσωπικό 

κωδικό εισόδου (password), µοναδικό για κάθε χρήστη της υπηρεσίας, σε συν-

δυασµό µε ένα Username που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την πρώτη του εί-

σοδο στην υπηρεσία.  Ο συνδυασµός αυτών των δύο κωδικών επιτρέπει στο 

χρήστη την πρόσβαση στις ενηµερωτικές υπηρεσίες του e-banking και τη διε-

νέργεια συναλλαγών, στις οποίες είναι ο ίδιος δικαιούχος του λογαριασµού που 

µεταφέρονται τα χρήµατα ή η µεταφορά αφορά σε πληρωµή οφειλών του π.χ. 

∆ΕΗ, δόση δανείου κτλ.  

• Για τη διενέργεια συναλλαγών στις οποίες ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός και 

είναι πιθανό να εµπεριέχουν ρίσκο (µεταφορές σε τρίτους, εµβάσµατα), η Τρά-

πεζα απαιτεί τη χρήση της Ψηφιακής Πιστοποίησης.  Το ψηφιακό πιστοποιητικό 

(digital certificate) αποτελεί το µέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό 

του να υπογράφει ψηφιακά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί µέσω 

του e-Banking.  Η Eurobank σηµειώνει, πως είναι η µόνη Τράπεζα πάροχος ψη-

φιακών πιστοποιητικών εγγεγραµµένη στα µητρώα της Εθνικής Επιτροπής Τη-

λεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 

• Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών προς τρίτους, η Τράπεζα εφαρµόζει και 

το µέτρο ασφαλείας της αποστολής Κωδικών µιας Χρήσης, οι οποίοι στέλνονται 

στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη.  Οι κωδικοί αυτοί έχουν σύντοµη διάρκεια 

ζωής και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια και µόνο συναλλαγή.  

• Για τη µεταφορά των δεδοµένων η Τράπεζα χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση.  Η 

κρυπτογράφηση που χρησιµοποιείται είναι στα 128bit και συνδυάζεται µε το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer).  Ο πελάτης µπορεί να 

αναγνωρίσει το ασφαλές περιβάλλον από τη διεύθυνση «https» και από το σήµα 

του λουκέτου στο κάτω µέρος της σελίδας.  

• Η πρόσβαση στα συστήµατα της Eurobank (servers) προστατεύεται από την τε-

χνολογία Firewall, η οποία επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών, απα-

γορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήµατα και βάσεις δεδοµένων µε 

απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας, σε µη αναγνωρισµένους 

χρήστες.  
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• Η ολοκλήρωση µίας συναλλαγής επιτρέπεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονι-

κό όριο δεκαπέντε λεπτών, µετά τη λήξη του οποίου το σύστηµα αποσυνδέει το 

χρήστη αυτόµατα.  

• Με την πρώτη εισαγωγή ενός νέου χρήστη στο e-banking το σύστηµα τον υπο-

χρεώνει στην άµεση αλλαγή του προσωπικού του κωδικού µε κάποιον της επι-

λογής του, ο οποίος είναι πιο εύκολα µνηµονεύσηµος. 

• Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη µπλοκάρονται µετά από τρεις συνεχόµενες λαν-

θασµένες προσπάθειες εισαγωγής στο σύστηµα ή σε συνολικά εννιά λανθασµέ-

νες µέσα σε µια εβδοµάδα.  Παράλληλα µε το µπλοκάρισµα των κωδικών µέσα 

από το e-banking, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να µπλοκάρει την πρόσβα-

σή του όποτε το επιθυµεί.  

• Ο χρήστης µπορεί να µειώσει το όριο συναλλαγών του.  

• Προαιρετική είναι η χρήση εικονικού πληκτρολογίου για την καταχώρηση του 

ενός από τα δύο στοιχεία ταυτοποίησης. 

4.6.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Για την επίτευξη της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν επαρκούν µόνο τα 

µέτρα που λαµβάνει η Τράπεζα, άλλα είναι απαραίτητο να γίνουν ενέργειες και από την 

πλευρά των πελατών. 

4.6.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Οι προσωπικοί κωδικοί που χρησιµοποιούνται από το χρήστη για την είσοδο 

στην υπηρεσία e-banking είναι αυστηρώς προσωπικοί και σε καµία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να µοιράζονται. 

• Η Eurobank δεν πρόκειται για κανένα λόγο και µε κανέναν τρόπο να ζητήσει 

τους προσωπικούς κωδικούς του χρήστη.   

• Απαραίτητο είναι ο πελάτης να αποστηθίσει τους προσωπικούς του κωδικούς 

και να µην τους φυλάσσει σε γραπτή µορφή. 

• Οι Προσωπικοί Κωδικοί χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υπηρεσία       

e-banking της Τράπεζας και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε άλλες µη 

ασφαλείς ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. 

•  Οι κωδικοί θα πρέπει να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4.6.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Σηµαντικός είναι ο έλεγχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Eurobank γιατί 

ενδέχεται να αποτελεί αντιγραφή της πραγµατικής ιστοσελίδας, µε σκοπό την 

παραπλάνηση και την απόκτηση των προσωπικών κωδικών. 
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• Ενδείκνυται η πληκτρολόγηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας από τον ίδιο το 

χρήστη και όχι η σύνδεση µέσω εξωτερικού συνδέσµου link. 

• Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αναζήτηση και εύρεση του εικονιδίου λουκέ-

του, το οποίο εµφανίζεται στις ασφαλείς ιστοσελίδες της Τράπεζας. 

• Προσοχή χρειάζεται κατά τη χρήση της υπηρεσίας e-Banking µέσω υπολογι-

στών, οι οποίοι δεν ανήκουν στο χρήστη, αλλά βρίσκονται σε αεροδρόµια και 

internet café.  Εφόσον ο πελάτης αποκτήσει πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο 

της Eurobank µέσω τέτοιων υπολογιστών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν έχει 

προβεί σε αποθήκευση των προσωπικών του στοιχείων, δεν έχει αφήσει ίχνη 

των ενεργειών του και έχει διαγράψει το ψηφιακό του πιστοποιητικό. 

4.6.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Προτείνεται η ενηµέρωση και αναβάθµιση των παραµέτρων ασφαλείας του      

υπολογιστή, συµπεριλαµβανοµένου και του λειτουργικού συστήµατος. 

• Αναγκαία είναι ακόµη, η εγκατάσταση προγραµµάτων στον υπολογιστή για 

προστασία από ιούς.  Η εµφάνιση νέων και εξελιγµένων ιών καθιστά τη συχνή 

ανανέωση των προγραµµάτων που τους καταπολεµούν απαραίτητη. 

4.6.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης γίνει αποδέκτης παραπλανητικού e-mail ή 

του εµφανιστεί ασυνήθιστο popup παράθυρο καταχώρισης στοιχείων κ.λπ., εί-

ναι απαραίτητο να επικοινωνήσει άµεσα µε την Τράπεζα για να αναφέρει το πε-

ριστατικό. 

                                              

4.7 FBBank 

 

4.7.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η FBBank είναι ελληνική Τράπεζα που ιδρύθηκε το 

Νοέµβριο 2001, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις, 

επαγγελµατίες και ιδιώτες.  Η FBBank δραστηριοποιείται στη ναυτιλιακή τραπεζική, 

την τραπεζική επιχειρήσεων και ιδιωτών.  Το δίκτυό της αποτελείται από 19 καταστή-

µατα σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, η έδρα της είναι στην οδό Μιχαλακοπούλου 91 

στην Αθήνα και το web site της είναι το http://www.fbb.gr .  

4.7.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το Internet Banking της Τράπεζας απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις και ιδιώτες και κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει είναι: η µεταφορά 

κεφαλαίων µεταξύ συνδεδεµένων λογαριασµών και λογαριασµών τρίτων της FBBank 

και άλλων Τραπεζών του εσωτερικού.  Ακόµη, ο χρήστης των υπηρεσιών Internet 
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Banking της FBBank µπορεί να αποστέλλει εµβάσµατα µέσω SWIFT και να  πραγµα-

τοποιεί πληρωµές λογαριασµών ∆ΕΚΟ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, αυτο-

κινήτων, ασφαλειών, κ.λπ. εταιριών του εσωτερικού.  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε 

επιχειρήσεις και επαγγελµατίες να πληρώνουν µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, µερίσµα-

τα, ασφαλιστικές αποζηµιώσεις και προµηθευτές σε Τράπεζες του εσωτερικού.  

4.7.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Για σύνδεση στην υπηρεσία των ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτείται η πλη-

κτρολόγηση των Κωδικών Ασφαλείας (Όνοµα Χρήστη & Κωδικός). 

• Κατά τη χρήση του συστήµατος eBanking τα δεδοµένα µεταξύ του προγράµµα-

τος πλοήγησης (browser) και του Web Server κρυπτογραφούνται, µε 128bit en-

cryption. 

• Οι υπηρεσίες του eBanking έχουν πιστοποιηθεί από τη VeriSign και η ηλεκτρο-

νική σφραγίδα πιστοποίησης βρίσκεται σε εµφανές σηµείο στο πάνω µέρος κάθε 

σελίδας, ώστε να γνωρίζει ο χρήστης πως βρίσκεται πάντα σε έγκυρες σελίδες 

της FBBank. 

• Οι εγχρήµατες συναλλαγές (όπως Μεταφορές µεταξύ λογαριασµών, πληρωµές, 

Εµβάσµατα, SWIFT, κ.α.), γίνονται µόνο µε τη χρήση Ψηφιακών Πιστοποιητι-

κών, τα οποία εκδίδονται αποκλειστικά για κάθε χρήστη. 

• Για λόγους ασφαλείας το σύστηµά της Τράπεζας απενεργοποιείται αυτόµατα 

µετά την πάροδο 20 λεπτών από τη στιγµή που εισέλθει ο πελάτης ή όταν δεν 

εκτελείται καµία συναλλαγή µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 λεπτών. 

• Ο λογαριασµός έχει τη δυνατότητα να κλειδώνει αυτόµατα εάν πληκτρολογηθεί 

λανθασµένα 3 φορές ο κωδικός ασφαλείας. 

• Για την καταχώρηση του Κωδικού Εισόδου παρέχεται εικονικό πληκτρολόγιο. 

• Ακόµη, δίδεται η δυνατότητα αλλαγής των Προσωπικών Κωδικών όποτε επιθυ-

µεί ο χρήστης.  

4.7.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

4.7.4.1 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Η γραµµή διεύθυνσης θα πρέπει να έχει πάντα πράσινο φόντο και όταν ο κέρ-

σορας βρίσκεται πάνω της θα πρέπει να εµφανίζει τα σωστά στοιχεία για την 

ταυτότητα της FBBank. 

• Στην περίπτωση που η γραµµή της διεύθυνσης έχει κόκκινο φόντο ή είναι ση-

µειωµένη ως «µη ασφαλής», συστήνεται στο χρήστη να µη δίνει τα προσωπικά 

του στοιχεία (π.χ. όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και να κλείνει αµέσως 

το πρόγραµµα πλοήγησης. 
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• Στις νεώτερες εκδόσεις των πιο δηµοφιλών προγραµµάτων πλοήγησης (brows-

ers) όταν η ταυτότητα του ιδιοκτήτη µιας σελίδας δε µπορεί να πιστοποιηθεί, η 

γραµµή της διεύθυνσης χρωµατίζεται µε κόκκινο φόντο και όταν ο κέρσορας 

βρίσκεται πάνω της εµφανίζονται σχετικές προειδοποιήσεις (όπως «Η σύνδεση 

δεν είναι έµπιστη»). 

• Ο πελάτης µετά την είσοδό του στην υπηρεσία και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης 

της, θα πρέπει να προσέχει ότι η κινούµενη ηλεκτρονική σφραγίδα της εταιρίας 

Πιστοποίησης Verisign εµφανίζεται κανονικά στο πάνω µέρος της σελίδας.  Εάν 

η σφραγίδα σταµατήσει να εµφανίζεται, ο πελάτης θα πρέπει να κάνει έξοδο 

από την υπηρεσία και να κλείσει άµεσα το πρόγραµµα πλοήγησης.    

4.7.4.2 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Το σύστηµά της FBBank λειτουργεί οµαλά σε όλες τις εκδόσεις των Windows 

και προτείνεται η εγκατάσταση όλων των ενηµερώσεων ασφαλείας που είναι 

διαθέσιµες για αυτό το λειτουργικό σύστηµα. 

• Η εγκατάσταση όλων των ενηµερώσεων ασφαλείας προτείνεται και για το πρό-

γραµµα πλοηγήσεως (browser) που χρησιµοποιεί ο χρήστης (η Τράπεζα επιθυ-

µεί ο browser να είναι Microsoft Internet Explorer εκδόσεως 5.5 ή και µεταγε-

νέστερη). 

• Η Τράπεζα παρέχει οδηγίες για την ασφαλέστερη λειτουργία του browser (Mi-

crosoft Internet Explorer εκδόσεις 6,7,8 και 9) και την εγκατάσταση του ψηφια-

κού πιστοποιητικού στο λειτουργικό σύστηµα Windows 7.  

 

4.8 Geniki Bank 

 

4.8.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Γενική Τράπεζα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 και 

από το 2004 είναι µέλος της Société Générale. Το δίκτυό της αριθµεί 149 καταστήµατα 

σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ελλάδος, η έδρα της βρίσκεται στη Λ.Μεσογείων 109-

111 και το web site της είναι το http://www.geniki.gr . 

4.8.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το Geniki Web Banking απευθύνεται σε επιχειρήσεις 

και ιδιώτες παρέχοντας τη δυνατότητα πραγµατοποίησης τραπεζικών συναλλαγών 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο, µε τους πελάτες να απολαµβάνουν έκπτωση έως και 80% επί 

του τιµολογίου της Τράπεζας.  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που περιλαµβάνει το Web 

Banking της Γενικής Τράπεζας είναι το Geniki e-Banking, e-cards,  Hotels Online (συ-

νεργασία µε ταξιδιωτικές επιχειρήσεις),  Buy-S@fe,  SMS Alerts και G-Phone Banking.  

Οι υπηρεσίες του GENIKI e-Banking έχουν οµαδοποιηθεί από την Τράπεζα σε πέντε 
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ενότητες – µενού: την Ενηµέρωση, τις Μεταφορές, Πληρωµές, τη ∆ιαχείριση συναλλα-

γών και προφίλ.  

4.8.3 Μέτρα Ασφαλείας που εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Η ταυτοποίηση του πελάτη γίνεται µε τη χρήση των Κωδικών User ID και 

Password.  Ο Κωδικός Χρήστη (User Id) είναι συνδυασµός χαρακτήρων και 

ψηφίων µε απεριόριστο πλήθος, ενώ ο Κωδικός Πρόσβασης (Password) αποτε-

λείται ακριβώς από έξι ψηφία.  Με τους δύο αυτούς κωδικούς ο χρήστης έχει 

πρόσβαση σε µη-εγχρήµατες συναλλαγές (υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασµών 

και πιστωτικών καρτών). 

•  Στη διαδικασία εισόδου προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης εικονικού πληκτρο-

λογίου (virtual keypad), για την καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη.  

• Ο πελάτης για τη διενέργεια εγχρήµατων συναλλαγών έχει τη δυνατότητα να 

κάνει χρήση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού του.  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

δηµιουργείται και αποθηκεύεται υπό τον απόλυτο έλεγχο του πελάτη µέσα στη 

συσκευή ασφαλείας (e-Token), την οποία παραλαµβάνει κατά την εγγραφή του 

στην υπηρεσία e-Banking.  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό και το Ιδιωτικό Κλειδί 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της ψηφιακής υπογραφής. 

• Η Geniki Bank παρέχει στους πελάτες τη συσκευή ασφαλείας (e-Token), η       

οποία χρησιµοποιείται για την παραγωγή Κωδικών Έγκρισης Μιας Χρήσης 

(OTP).  Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης έχει την δυνατότητα να διενεργεί εγχρή-

µατες συναλλαγές.  Η συσκευή e-Token παράγει µοναδικούς 6ψήφιους κωδι-

κούς. 

• Η σύνδεση µε το σύστηµα e-Banking γίνεται µέσω του κεντρικού συστήµατος 

προστασίας του Societe General Group, ένα σύστηµα εξαιρετικά υψηλής ασφά-

λειας. 

• Η Ταυτοποίηση της Τράπεζα παρέχεται µέσω της εταιρίας Verisign.  

• Τα δεδοµένα της υπηρεσίας e-Banking µεταφέρονται µέσω του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας SSL (Secure Socket Layer) και η κρυπτογράφηση γίνεται στα 

128bit.  

• Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστηµα απαιτείται η υποχρεωτική αλλαγή των 

κωδικών πρόσβασης. 

• Μετά από τρεις συνεχόµενες ανεπιτυχείς προσπάθειες εισόδου στο σύστηµα οι 

κωδικοί πρόσβασης απενεργοποιούνται.  
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• Μετά την παρέλευση δέκα λεπτών κατά τα οποία ο χρήστης είναι συνδεδεµένος 

στο σύστηµα αλλά δεν το χρησιµοποιεί, πραγµατοποιείται αυτόµατη αποσύνδε-

ση.  

• Ο πελάτης µπορεί να αλλάζει τους Κωδικούς του όποτε το επιθυµεί.  

4.8.4 Οδηγίες Προστασίας προς του Πελάτες 

Πέρα από τις ενέργειες που κάνει η Τράπεζα για να προστατεύσει το σύστηµα eBank-

ing, παραθέτει συµβουλές και ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο πελάτης για να 

αποφύγει τις ηλεκτρονικές απάτες. 

4.8.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Οι Κωδικοί δεν θα πρέπει να είναι ευκολοµνηµόνευτοι, όµως θα πρέπει να απο-

µνηµονεύονται και όχι να γράφονται σε µέρη που µπορούν να υποκλαπούν        

(ατζέντες, σηµειωµατάρια, κτλ.). 

• Ακόµη, οι κωδικοί χρήστη θα πρέπει να αλλάζονται συχνά. 

4.8.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

•  Ο πελάτης όταν βρίσκεται στην ιστο-σελίδα της Τράπεζα όπου καταχωρεί τους 

προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης (User ID, Password, Certificate Pass-

word), θα πρέπει να είναι βέβαιος πριν τους πληκτρολογήσει ότι βλέπει το χα-

ρακτηριστικό εικονίδιο ασφαλείας (λουκετάκι) κάτω δεξιά. 

• Η διενέργεια συναλλαγών e-Banking απαγορεύεται να γίνεται σε δηµόσιους 

χώρους (Internet Cafes, αεροδρόµια, κλπ). 

• Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάτι ύποπτο θα πρέπει να επικοι-

νωνεί µε την Τράπεζα άµεσα. 

4.8.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Το πρόγραµµα πλοήγησης που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι εγκατεστη-

µένο σε υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζεται από τους κατασκευα-

στές/διανοµείς και είναι να ενηµερωµένο µε όλες τις διαθέσιµες γι’ αυτό προ-

σθήκες ασφαλείας (security patches). 

• Επιτακτική είναι η νόµιµη χρήση ενηµερωµένου λογισµικού προστασίας του 

υπολογιστικού περιβάλλοντος από κακόβουλο λογισµικό (malware).  Ο υπολο-

γιστής θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένα προγράµµατα Firewall, antivirus και 

antispyware, τα οποία πάντα θα πρέπει ενηµερώνονται µε τις τελευταίες εκδό-

σεις και βελτιώσεις. 
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4.8.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Ο χρήστης δε θα πρέπει να απαντά σε παραπλανητικά e-mail που δήθεν προέρ-

χονται από τη Geniki Bank και ζητούν στοιχεία όπως αριθµούς λογαριασµών, 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης κ.α. 

• Η Τράπεζα ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει προσωπικά στοιχεία µέσω e-mail, τη-

λεφώνου ή µε οποιουδήποτε άλλο τρόπου. 

 

4.9 HSBC 

 

4.9.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η HSBC Bank plc ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1865 

στο Χονγκ Κονγκ και στη Σαγκάη, ενώ σήµερα η έδρα της βρίσκεται στο Λονδίνο.  Η 

Τράπεζα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981 και αποτελεί σήµερα έναν επιτυχηµένο και 

σταθερό παράγοντα του ελληνικού χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος.  Το δίκτυό της 

περιλαµβάνει καταστήµατα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το web site της είναι το 

http://www.hsbc.gr .  

4.9.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Internet Banking της 

HSBC χωρίζονται στις κατηγορίες: Πληροφορίες/Ενηµέρωση,  Συναλλαγές,  Αιτήσεις 

και Άλλες Υπηρεσίες.  Κάποιες από αυτές της υπηρεσίες είναι: η ενηµέρωση και το 

ιστορικό κινήσεων για τα υπόλοιπα των λογαριασµών και πιστωτικών καρτών, ενηµέ-

ρωση για τα επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων, το άνοιγµα νέου λογαριασµού 

καταθέσεων, οι µεταφορές και πληρωµές, η αποστολή εµβασµάτων εσωτερικού και 

εξωτερικού, διενέργεια προθεσµιακών συναλλαγών, παραγγελία επιταγών (cheque 

book), ανάκληση επιταγής, ηλεκτρονική ενηµέρωση συναλλαγών (e-advice), ηλεκτρο-

νική κατάσταση λογαριασµού /έκδοση λογαριασµού πιστωτικών καρτών (e-Statement), 

διαχείριση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας και η γενική πληροφόρηση για 

προϊόντα της HSBC. 

4.9.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα  

• Όταν ο πελάτης συνδέεται στην Υπηρεσία Internet Banking βρίσκεται σε ασφα-

λές περιβάλλον.  Αυτό εύκολα µπορεί να το δει από τη διεύθυνση URL, η οποία 

αρχίζει από «https://» ή εµφανίζεται ένα «λουκέτο» δεξιά στο κάτω µέρος του 

προγράµµατος περιήγησης. 

• Η εταιρία Verisign πιστοποιεί την Ταυτότητα της Τράπεζας στο διαδίκτυο.   

• Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης συναλλαγών µέσω της υπηρεσία του Inter-

net Banking, χρησιµοποιείται η τεχνολογία Ασφαλούς Επιπέδου Υποδοχής 
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(SSL) για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών πριν αποµα-

κρυνθούν από τον υπολογιστή τους, ώστε να µην διαβάζονται από τρίτα άτοµα. 

• Η κρυπτογράφηση που χρησιµοποιεί η Τράπεζα είναι 128-bit SSL.  Όλες οι     

υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Internet Banking προστατεύο-

νται κατά τον ίδιο τρόπο µε τεχνολογία κρυπτογράφησης. 

• Σε περίπτωση που ο πελάτης ξεχάσει να κάνει αποσύνδεση αφού έχει ολοκλη-

ρώσει τις τραπεζικές του συναλλαγές ή αν ο υπολογιστής παραµείνει σε ανενερ-

γή κατάσταση για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια µιας συναλλα-

γής, το σύστηµα αποσυνδέεται αυτόµατα. 

• Οι σελίδες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια µιας ασφαλούς συναλλαγής δεν 

καταγράφονται από τα προσωρινά αρχεία του υπολογιστή του χρήστη. 

• Η HSBC ενηµερώνει όλα τα λειτουργικά της συστήµατα µε τις τελευταίες επι-

διορθώσεις ασφαλείας, πραγµατοποιεί συνεχή ενηµέρωση του προγράµµατος 

προστασίας ιών και χρησιµοποιεί προγράµµατα firewall για να αποτρέψει την 

εισβολή µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών. 

• Η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται µε τους Κωδικούς Πρόσβασης. 

• Για να συνδεθεί ο χρηστής στην υπηρεσία του Internet Banking εκτός από τους 

Κωδικούς Πρόσβασης απαιτείται και το Ψηφιακό Πιστοποιητικό του.  

• Η υπηρεσία κλειδώνει αυτόµατα όταν πληκτρολογηθούν πέντε συνεχόµενες φο-

ρές λάθος οι Κωδικοί Πρόσβασης.  Για την επανενεργοποίηση του λογαριασµού 

απαιτείται η επικοινωνία µε την υπηρεσία υποστήριξης. 

• Η HSBC Bank αποστέλλει στους πελάτες τη Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού 

Ασφαλείας (Token), η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη λειτουργία όλων 

των τραπεζικών συναλλαγών. 

• Στο χρήστη δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει Μυστική Ερώτηση και Απάντηση, 

αυξάνοντας την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των τραπεζικών του συ-

ναλλαγών. 

• Ο πελάτης µπορεί να αλλάξει τα ηµερήσια όρια συναλλαγών (µείωση µόνο) και 

να επιλέξει συνδεδεµένους λογαριασµούς. 

• Τέλος, ο πελάτης µπορεί να αλλάξει τους Προσωπικούς του Κωδικούς όποτε το 

κρίνει αναγκαίο.   

4.9.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Εκτός των µέτρων ασφαλείας που ακολουθεί η Τράπεζα για να προστατεύσει τις ηλε-

κτρονικές συναλλαγές, ζητά και από του πελάτες της να ακολουθούν ορισµένους κανό-

νες ασφαλείας, τους οποίους ονοµάζει «χρυσούς κανόνες». 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 90 

4.9.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Η τράπεζα δεν πρόκειται ποτέ και µε κανένα τρόπο να ζητήσει (τηλεφωνικώς ή 

µέσω e-mail) τους κωδικούς που χρησιµοποιεί ο χρήστης για να έχει πρόσβαση 

στην υπηρεσία του Internet Banking. 

• Οι κωδικοί σύνδεσης στην υπηρεσία του Internet Banking είναι προσωπικοί, δεν 

πρέπει να αποκαλύπτονται σε κανέναν και θα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά 

από τη συσκευή Token. 

• Ακόµη, ο χρήστη θα πρέπει να επιλέξει κωδικούς πρόσβασης (όνοµα χρήστη, 

µυστική απάντηση) που να µην τους χρησιµοποιεί σε ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ή λογαριασµούς e-mail (Facebook, gmail κλπ.). 

4.9.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Η υπηρεσία της ηλεκτρονική τραπεζικής θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µέ-

σω της αυθεντικής διεύθυνση και όχι µέσω διαφόρων links. 

• Σηµαντικό είναι να ακολουθείται η σωστή διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδε-

σης από το Internet Banking.  Ειδικότερα, η αποσύνδεση από το σύστηµα θα 

πρέπει να γίνεται µέσω της επιλογής «Αποσύνδεση» και όχι κλείνοντας το πα-

ράθυρο του προγράµµατος πλοήγησης (browser) µε «Χ». 

• Εάν ο χρήστης παρατηρήσει κάτι διαφορετικό στη διαδικασία σύνδεσης, όπως 

ασυνήθιστα µηνύµατα που του προτρέπουν να περιµένει ή να ξαναδώσει τους 

κωδικούς του, δε θα πρέπει να ανταποκρίνεται αλλά να καλεί άµεσα την υπηρε-

σία Phone Banking της Τράπεζας. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση υπολογιστών σε δηµόσιους χώρους 

ή τρίτων (internet café, αεροδρόµια κλπ.). 

• Ο πελάτης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που εµφανίζο-

νται παράθυρα µε διαφηµίσεις στην οθόνη του υπολογιστή του ή η αρχική σελί-

δα (Home Page) του προγράµµατος πλοήγησης αλλάζει χωρίς να το επιλέξει ο 

ίδιος ή εµφανίζεται καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολών που δίνει κατά τη 

διάρκεια πλοήγησής του στο διαδίκτυο. 

• Τα προσωρινά αρχεία (temporary Internet files) θα πρέπει να διαγράφονται σε 

τακτικά χρονικά διαστήµατα από το πρόγραµµα πλοήγησης του υπολογιστή.   

4.9.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Ο χρήστης θα πρέπει να ενηµερώνει µε τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις 

ασφαλείας το λειτουργικό σύστηµα και το πρόγραµµα πλοήγησης στο Internet. 

• Ο υπολογιστής που χρησιµοποιείται για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλα-

γών θα πρέπει να διαθέτει προγράµµατα Antivirus,  Firewall και Anti-Spyware.  
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Ακόµη, ο υπολογιστής θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για πιθανούς ιούς και 

προγράµµατα Spyware, καθώς κρίνεται αναγκαία και η εγκατάσταση των πιο 

πρόσφατων εκδόσεων/ενηµερώσεων των προγραµµάτων προστασίας. 

4.9.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 

• Ο πελάτης δε θα πρέπει να απαντά σε e-mail και να ακολουθεί συνδέσµους 

(links) που φαίνεται πως προέρχονται από την HSBC και του ζητούν να συ-

µπληρώσει προσωπικά στοιχεία, αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών/καρτών ή 

κωδικούς της υπηρεσίας Internet Banking. 

• Τα πλαστά µηνύµατα προέρχονται από πρόσωπα που προσπαθούν να υποκλέ-

ψουν κωδικούς για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασµούς.  Ο χρήστης θα 

πρέπει πρώτα να τα προωθεί αυτά τα µηνύµατα στην Τράπεζα και µετά να τα 

διαγράφει. 

• Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί πως δέχεται ηλεκτρονικά µηνύµατα 

µόνο από τις αυθεντικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Τράπεζας και αναγκαίο 

είναι να αναζητά σε αυτά την υπογραφή που εγγυάται τον αποστολέα και το πε-

ριεχόµενο. 

 

4.10 Marfin Egnatia Bank 

 

4.10.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ή MARFIN       

EGNATIA BANK είναι υποκατάστηµα στην Ελλάδα της Κυπριακής ∆ηµόσιας Εταιρί-

ας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC 

CO LTD» και λειτουργεί από την 1/4/2011 ως Μέλος του Οµίλου Λαϊκής Τράπεζας.  Ο 

Όµιλος της Λαϊκής Τράπεζας µε έδρα την Κύπρο αριθµεί δίκτυο 439 καταστηµάτων, 

προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.  

Η έδρα της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 24 

στην Αθήνα και το web site της είναι το https://www.marfinbank.gr .  

4.10.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Η Τράπεζα µέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής προ-

σφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, καλύπτοντας τις τραπεζικές και επενδυτικές ανά-

γκες των πελατών της.  Το eBanking της Marfin Egnatia Bank απευθύνεται σε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ενός αρκετά µεγάλου αριθ-

µού συναλλαγών.  Κάποιες από τις συναλλαγές που παρέχονται είναι: η αυτόµατη µε-

ταφορά χρηµατικών ποσών εντός της Τράπεζας αλλά και σε λογαριασµούς τρίτων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, σε Ευρώ και ξένο νόµισµα, οι πληρωµές ∆ηµοσίου (ΦΠΑ, 
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ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε. κλπ), λογαριασµών ∆ΕΚΟ,  ∆ΕΗ,  ΟΤΕ,  ΕΥ∆ΑΠ και άλλων οργανι-

σµών, πιστωτικών καρτών έκδοσης Marfin και άλλων Τραπεζών, καθώς και  η φόρτιση 

των προπληρωµένων καρτών που εκδίδει η τράπεζα.  Επίσης, ο πελάτης µπορεί να απο-

τιµήσει τη συνολική του θέση µε τη µορφή διαγραµµάτων, δηµιουργήσει πρότυπα για 

τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες συναλλαγές και φιλικά ονόµατα στους λογαριασµούς 

και στους αποδέκτες πληρωµών.  Ακόµη, ο χρήστης µπορεί να αποστείλει αιτήσεις για 

ανάκληση επιταγών ή έκδοση συναλλάγµατος και µπλοκ επιταγών. 

4.10.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Η είσοδος στην υπηρεσία επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη χρήση των προσω-

πικών κωδικών,  Όνοµα Χρήστη (user name) και Κωδικό Πρόσβασης (PIN). 

• Για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διαδικασία εισόδου στην υπηρεσία 

eBanking, απαιτείται η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής Συναλλα-

γής.  Η Ηλεκτρονική Υπογραφή Συναλλαγής είναι µία µέθοδος ταυτοποίησης 

των χρηστών που στηρίζεται στη δηµιουργία κωδικών µίας χρήσης (one time 

passwords), οι οποίοι παράγονται από την ειδική συσκευή Security Token που 

παρέχει η Τράπεζα. 

• Για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε οικονοµικής συναλλαγής ή συναλλαγής 

που µεταβάλλει σηµαντικά στοιχεία (π.χ. αλλαγή PIN), απαιτείται η καταχώρη-

ση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής Συναλλαγής (συσκευή Security Token). 

• H Τράπεζα για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιεί το 

µέτρο της κρυπτογράφησης των δεδοµένων.  Η υπηρεσία υποστηρίζεται από το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL µε κρυπτογράφηση 128bit.  Ο πελάτης µπορεί 

να αντιληφθεί την ύπαρξη κρυπτογράφησης εάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της σελίδας το «http» έχει µετατραπεί σε «https» (όπου s σηµαίνει secure) και 

ταυτόχρονα υπάρχει το εικονίδιο µε το λουκέτο στο κάτω µέρος της σελίδας αυ-

τής. 

• Στο eBanking της Marfin Egnatia Bank έχει εγκατασταθεί το Πιστοποιητικό 

Αυθεντικότητας της Verisign.  Το «λουκέτο» στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης 

υποδηλώνει πως ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα της Τράπεζας και µπορεί να 

επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά της, κάνοντας κλικ στο σήµα της VERISIGN 

που υπάρχει στην οθόνη login της υπηρεσίας. 

• Η υπηρεσία eBanking προστατεύεται από προγράµµατα firewalls, τα οποία λει-

τουργούν ως φίλτρα ελέγχου πρόσβασης στο σύστηµα της Τράπεζας. 

• Το Internet Banking της Marfin Egnatia Bank χρησιµοποιεί και το εικονικό 

πληκτρολόγιο για την προστασία των συναλλαγών.  Το εικονικό πληκτρολόγιο 
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εµφανίζεται στην οθόνη εισόδου της υπηρεσίας και µέσω αυτού ο πελάτης συ-

µπληρώνει τους κωδικούς πρόσβασής του. 

• Το σύστηµα του eBanking έχει τη δυνατότητα αυτόµατου τερµατισµού, εφόσον 

ο χρήστης δεν πραγµατοποιήσει κάποια ενέργεια µέσω αυτού για διάστηµα δε-

καπέντε λεπτών.  Ο υπολειπόµενος χρόνος παραµονής στο σύστηµα εµφανίζεται 

στη µπάρα χρόνου. 

• Οι κωδικοί πρόσβασης στην υπηρεσία (user name και PIN) κλειδώνουν αυτόµα-

τα στις 3 συνεχόµενες λανθασµένες καταχωρήσεις και για να τους ξεκλειδώσει 

ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο Marfin Direct – Phone Banking. 

• Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα αλλαγής των προσωπικών του κωδικών.  

4.10.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες  

4.10.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Ο πελάτης δε θα πρέπει να αποκαλύπτει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβα-

σης σε τρίτους. 

• Σε περίπτωση που ο πελάτης υποπτευθεί ότι οι κωδικοί του έχουν διαρρεύσει, 

θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε την Τράπεζα. 

• Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αποµνηµονεύονται και να δηµιουργούνται 

από 6 αλφαριθµητικά ψηφία που θα είναι δύσκολο να µαντέψει τρίτος. 

• Τα µέσα που διαθέτει η Τράπεζα για ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

(Security Token) δεν θα πρέπει  να αφήνονται αφύλακτα. 

4.10.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Ο χρήστης µετά την  είσοδό του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας θα 

πρέπει να επιβεβαιώνει ότι στο κάτω δεξιά µέρος εµφανίζεται το χαρακτηριστι-

κό λουκέτο και ότι στην αρχή της διεύθυνσης της σελίδας υπάρχει το «https». 

• Απαιτείται τακτικός έλεγχος των κινήσεων των λογαριασµών – καρτών που εί-

ναι συνδεδεµένες µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

4.10.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

•  Από την Τράπεζα συνιστάται η χρησιµοποίηση προγραµµάτων antivirus, καθώς 

και η τακτική  ενηµέρωσή τους. 

• Ο χρήστης δε θα πρέπει να κατεβάζει προγράµµατα από το διαδίκτυο, για τα 

οποία δεν είναι σίγουρος για την προέλευσή τους. 

• Προτείνεται η εγκατάσταση ενός προσωπικού firewall, σε συνδυασµό µε την 

τεχνολογία antispyware. 
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• Συστήνεται το κατέβασµα των πιο πρόσφατων ενηµερώσεων ασφαλείας για το 

web browser και το λειτουργικό σύστηµα, αλλά και τα συχνά back up που προ-

στατεύουν από καταστροφές του σκληρού δίσκου. 

• Ο browser θα πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και να περιλαµβάνει patches 

ασφαλείας. 

4.10.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

• Η Τράπεζα σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να ζητήσει απόρρητα στοιχεία 

µέσω τηλεφώνου ή e-mail και ο πελάτης δε θα πρέπει να εµπιστεύεται e-mail 

που εµφανίζονται ότι προέρχονται από την Τράπεζα και περιέχουν υποτιθέµενα 

links για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

•  Ακόµη, η Τράπεζα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη µέθοδο απάτης Phishing και 

προτρέπει τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µην δίνουν 

στοιχεία σε οποιοδήποτε e-mail τους ζητά επειγόντως προσωπικές οικονοµικές 

πληροφορίες, όπως usernames, PIN, αριθµούς πιστωτικών καρτών κλπ. 

• Τα παραπλανητικά e-mail συνήθως δεν είναι προσωπικά, δηλαδή δεν αναφέ-

ρουν ονοµατεπώνυµο δεδοµένου ότι απευθύνονται µαζικά σε πολλούς παραλή-

πτες. 

• Ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί links που οδηγούν σε άλλες ιστοσελί-

δες και αποστέλλονται µέσω email. 

 

4.11 Millennium bank 

 

4.11.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Millennium bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το   

Σεπτέµβριο του 2000 ως µέλος του διεθνούς οµίλου Millennium και σήµερα αριθµεί 

εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα.  Η έδρα της είναι στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου 25-29 στην Αθήνα και το web site της είναι το http://millenniumbank.gr.  

4.11.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το e-banking της τράπεζας απευθύνεται σε επιχειρή-

σεις και ιδιώτες, δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών 24  

ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο.  Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέ-

χονται είναι: η ενηµέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασµών, δανείων 

και καρτών και οι µεταφορές χρηµάτων σε λογαριασµούς πελατών, τρίτων και σε Τρά-

πεζες εσωτερικού και εξωτερικού.  Ακόµη, ο χρήστης των υπηρεσιών του e-banking 

της Millennium Bank µπορεί να πραγµατοποιεί πληρωµές καρτών, δηµοσιών οργανι-
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σµών και διαφόρων εταιριών, να παρακολουθεί το µηνιαίο e-statement και να ενηµερώ-

νεται για τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. 

4.11.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Η Τράπεζα έχει πιστοποιηθεί από τη διεθνούς κύρους εταιρεία Verisign για χρή-

ση 256bit security στα συστήµατα που χρησιµοποιεί. 

• Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Τράπεζας απαιτείται ο 

Κωδικός Χρήστη και ο Προσωπικός Κωδικός (PIN) (οι κωδικοί δεν καταγρά-

φονται µε την πληκτρολόγησή τους στον Internet Explore), τους οποίους επιλέ-

γει ο χρήστης και µπορεί να αλλάζει όποτε επιθυµεί. 

• Για τη διενέργεια χρηµατικών συναλλαγών απαιτείται ο Κωδικός Εγχρήµατων 

Συναλλαγών (Κ.Ε.Σ.).  Στα φυσικά πρόσωπα, ο κωδικός αυτός αποστέλλεται 

µέσω sms και ισχύει για µία µόνο εγχρήµατη συναλλαγή.  Για  τα νοµικά πρό-

σωπα, ο κωδικός παράγεται αυτόµατα και αποστέλλεται στα εισερχόµενα µηνύ-

µατα.  Είναι αλφαριθµητικός (8 χαρακτήρες – γράµµατα και αριθµοί) και κάθε 

φορά που ο χρήστης επιθυµεί να πραγµατοποιήσει εγχρήµατες συναλλαγές θα 

πρέπει να καταχωρεί (2) δύο τυχαίους χαρακτήρες.       

• Μετά από τρείς λανθασµένες προσπάθειες εισαγωγής στο σύστηµα, δεν επιτρέ-

πεται η πρόσβαση σε αυτό και ο κωδικός µπλοκάρεται.  

• Εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για 10 λεπτά (Idle Timeout), γίνεται αυτόµατη 

αποσύνδεση από το σύστηµα.  Η ενέργεια αυτή προστατεύει το χρήστη των     

υπηρεσιών του e-banking από την πραγµατοποίηση ανεπιθύµητων ηλεκτρονι-

κών συναλλαγών από τρίτους, σε περίπτωση που αποµακρυνθεί από το χώρο 

εργασίας ή τον υπολογιστή για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

• Η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης της πρόσβασης στο          

e-banking για όσο χρονικό διάστηµα ζητήσει ο πελάτης (π.χ. όταν λείπει για δι-

ακοπές), ενώ για µόνιµη απενεργοποίηση της υπηρεσία απαιτείται επίσκεψη σε 

κατάστηµα. 

• Οι κωδικοί µπορούν να αλλάξουν όσο συχνά επιθυµεί ο χρήστης. 

4.11.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Εκτός των µέτρων που λαµβάνει η Τράπεζα, παραθέτει και µερικές χρήσιµες συµβου-

λές στους πελάτες της για την προστασία των προσωπικών και οικονοµικών τους δεδο-

µένων. 
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4.11.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Ο πελάτης θα πρέπει να προβαίνει στη συχνή αλλαγή των κωδικών (PIN), κα-

θώς και στην άµεση αλλαγή τους όταν υποψιαστεί πως έχουν διαρρεύσει σε τρί-

τους. 

• Όταν οι κωδικοί µπλοκάρουν (µετά από 3 λανθασµένες προσπάθειες), ο πελάτης 

υποχρεούται να επικοινωνήσει άµεσα µε την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέ-

τησης για το ξεµπλοκάρισµά τους. 

• Εάν ο πελάτης ξεχάσει τον Προσωπικό του Κωδικό, θα πρέπει να επισκεφθεί 

ένα κατάστηµα της Τράπεζας ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά για να αποκτήσει 

ένα νέο. 

• Ανάλογα µε το σύστηµα ο κωδικός ασφαλείας θα πρέπει να αλλάζει και σε κα-

µία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εύκολα προβλέψιµος όπως π.χ. ηµεροµη-

νίες γέννησης, ονόµατα, τηλέφωνα κ.λπ. 

• Οι κωδικοί ασφαλείας θα πρέπει να έχουν αλφαριθµητική µορφή (συνδυασµός 

γραµµάτων και αριθµών) και ο πελάτης θα πρέπει να τους αποµνηµονεύει ή να 

τους καταγράφει µε κωδικοποιηµένο τρόπο για να µην γίνονται αντιληπτοί από 

τρίτους. 

• Η Τράπεζα ή εξουσιοδοτηµένος υπάλληλός της δεν πρόκειται να ζητήσουν ποτέ 

εµπιστευτικά προσωπικά δεδοµένα όπως τον προσωπικό κωδικό (PIN) ή τον 

Κωδικό Εγχρήµατων Συναλλαγών (Κ.Ε.Σ.).  

4.11.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τις σελίδων web που επισκέπτεται για την 

πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και αγορών. 

• Όταν µία σελίδας είναι ασφαλής εµφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου ή η ηλε-

κτρονική διεύθυνση ξεκινά µε «https://…».  Το «s» υποδηλώνει ασφάλεια (se-

curity) και σηµαίνει ότι η σελίδα web που βρίσκεται ο χρήστης χρησιµοποιεί 

κρυπτογραφία. 

• Τα προσωρινά αρχεία Internet θα πρέπει να διαγράφονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα (η Τράπεζα παραθέτει τη διαδικασία για Microsoft Internet          

Explorer 5 ή 6). 

• Σηµαντικό είναι ο πελάτης να µη διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές σε υπολογι-

στές που χρησιµοποιούνται µαζικά από πολλούς χρήστες (Internet Cafe, αερο-

δρόµια).  

• Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αποµακρύνεται ποτέ από τον υπολογιστή για όσο 

διάστηµα είναι συνδεδεµένος στο e-banking. 
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• Ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθεί τη σωστή διαδικασία σύνδεσης και αποσύν-

δεσης.  Ειδικότερα, η αποσύνδεση από την υπηρεσία θα πρέπει να γίνεται επιλέ-

γοντας «Έξοδος» και όχι κλείνοντας τον browser µε «Χ». 

• Η Τράπεζα προτείνει τον έλεγχο της ηµεροµηνίας και ώρας της τελευταίας σύν-

δεσης και ζητά από του πελάτες της να µην επισκέπτονται άλλα site ταυτόχρονα 

µε τη σύνδεση στην υπηρεσία. 

4.11.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει ενηµερωµένο το λειτουργικό σύστηµα του υπολο-

γιστή του µε τις τελευταίες εκδόσεις που υπάρχουν σε θέµατα ασφαλείας.  Η 

Millennium Bank παραθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση της Microsoft για να 

µπορέσει ο πελάτης να βρει οδηγίες σχετικά µε την αναβάθµιση των παραµέ-

τρων ασφαλείας του υπολογιστή του. 

• Ένας υπολογιστής που συνδέεται µε τις υπηρεσίες του e-banking θα πρέπει να 

έχει εγκατεστηµένα και ενηµερωµένα προγράµµατα antivirus, antispyware, 

firewall και pop up blocker. 

• Σηµαντική είναι η συνεχής ενηµέρωση των προγραµµάτων µε νέες εκδόσεις, 

δεδοµένου ότι καθηµερινά εµφανίζονται νέοι ιοί.  

4.11.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

•  Για την προστασία από απάτες τύπου Phishing αναφέρεται, πως αποστέλλονται 

emails σε πελάτες που φαινοµενικά προέρχονται από την Τράπεζα µε την οποία 

συνεργάζονται ή οργανισµούς πιστωτικών καρτών και ζητούν επιβεβαίωση 

στοιχείων, όπως κωδικούς ασφαλείας, αριθµούς λογαριασµών, πιστωτικών καρ-

τών κ.λπ.  Άλλοτε τα emails περιλαµβάνουν συνδέσµους (links) που οδηγούν σε 

ιστοσελίδες – παγίδες. 

• Ο πελάτης των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών µέσω του ηλεκτρονικού 

του ταχυδροµείου δεν θα πρέπει να αποστέλλει απόρρητα προσωπικά δεδοµένα 

και να απαντά σε µηνύµατα που του ζητάνε τέτοιου είδους πληροφορίες. 

• Τα µηνύµατα που προέρχονται από άγνωστες πηγές θα πρέπει να διαγράφονται 

άµεσα και ακόµη δεν θα πρέπει να ανοίγονται αρχεία τύπου .exe, .pif, .vbs, .bat, 

γιατί είναι πολύ πιθανό να µεταφέρουν ιούς.  Το άνοιγµα ενός αρχείου που πα-

ραλαµβάνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα πρέπει να γίνεται αφού 

πρώτα αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο και ελεγχθεί από πρόγραµµα Antivirus. 

• Προσοχή χρειάζεται και στα site που ο κάθε χρήστης κάνει εγγραφή.  Ορισµένοι 

αποστολείς spam προµηθεύονται καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων από 
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αυτά τα sites.  Επίσης, µπορούν να προµηθευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση 

του κάθε χρήστη από οµάδες συζητήσεων (chat rooms), κανάλια συνοµιλίας 

κ.λπ.  Για το λόγο αυτό όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε sites καλύτερο εί-

ναι να χρησιµοποιεί διαφορετικό email address από το προσωπικό του. 

• Καλό θα ήταν ο πελάτης να µην επισκέπτεται web sites χρησιµοποιώντας links 

που παραλαµβάνει από e-mail, αλλά να πληκτρολογεί τη διεύθυνση που επιθυ-

µεί να επισκεφτεί απευθείας στον browser. 

• Τα e-mails που ως θέµα (subject) περιλαµβάνουν φράσεις ή λέξεις µε στόχο να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον χρειάζονται αυξηµένη προσοχή. 

• Ένας συνειδητοποιηµένος χρήστης που νοιάζεται για την ασφάλειά του θα πρέ-

πει να βεβαιωθεί ότι ο Internet Provider που χρησιµοποιεί παρέχει προστασία 

από ιούς σε εισερχόµενα ηλεκτρονικά µηνύµατα και ότι έχει εγκαταστήσει ψη-

φιακό φίλτρο που µπλοκάρει τα spam email.  

   

4.12 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

 

4.12.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ιδρύθηκε το 1900 µε στό-

χο την κοινωνική προσφορά και την οικοδόµηση µιας µακράς παράδοσης κύρους και 

αξιοπιστίας που µέχρι και σήµερα συνιστά κύριο χαρακτηριστικό της φυσιογνωµίας 

του.  Το δίκτυο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αριθµεί πληθώρα καταστηµάτων σε 

όλη την Ελλάδα, µε την έδρα της Τράπεζας να βρίσκεται στην οδό Πεσµαζόγλου 2-6 

στην Αθήνα και το web site να είναι το http://www.ttbank.gr .  

4.12.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Οι υπηρεσίες του eBanking και eTrading παρέχονται 

δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο και απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις 

όσο και σε ιδιώτες.  Το Internet Banking παρέχει πληθώρα Τραπεζικών και Χρηµατι-

στηριακών συναλλαγών, κάποιες από τις οποίες είναι: η συνοπτική παρουσίαση των 

λογαριασµών και των υπολοίπων τους, ανάλυση και ενηµέρωση των δανειακών λογα-

ριασµών, online µεταφορά χρηµάτων, αποστολή εµβασµάτων, πληρωµή πιστωτικών 

καρτών, κινητής τηλεφωνίας και ασφαλίστρων, εµφάνιση δυναµικού χαρτοφυλακίου 

και χρηµατικών ταµειακών κινήσεων, δυνατότητα µεταβολής ή ακύρωσης εντολής σε 

πραγµατικό χρόνο, ανάθεση Πάγιων Εντολών για πληρωµές ∆ΕΗ,  ΟΤΕ,  ΕΥ∆ΑΠ,  

Κινητής Τηλεφωνίας και Ασφαλίστρων και οι πληροφορίες για την κίνηση των λογα-

ριασµών και των πιστωτικών καρτών.  
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4.12.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

Το Ταχυδροµικό ταµιευτήριο έχει λάβει µέτρα για την προστασία του συστήµατος 

eBanking, παρέχοντας ασφάλεια στις συναλλαγές.  

• Οι σελίδες που αφορούν στις υπηρεσίες eBanking και eTrading βρίσκονται σε 

ασφαλές Server και αναγνωρίζονται εύκολα από το ειδικό σήµα αυθεντικότητας 

της VeriSign.  

• Η πρόσβαση στα συστήµατα της Τράπεζας (Servers) ελέγχεται από συστήµατα 

firewall, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών µόνο σε      

εξουσιοδοτηµένους πελάτες.  

• Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και η αναγνώριση του πελάτη επιτυγχάνεται µε την 

εισαγωγή του προσωπικού κωδικού (User Id) και του συνθηµατικού (Password), 

που παρέχονται µε την υπογραφή της σύµβασης µέλους.  

• Ο κωδικός Password µπορεί να αλλάξει όποτε επιθυµεί ο πελάτης.  

• Για την εξασφάλιση του απόρρητου των συναλλαγών χρησιµοποιείται η µέθοδο 

κρυπτογράφησης δεδοµένων SSL-128bit.  Το απόρρητο των συναλλαγών επιβε-

βαιώνεται από το χαρακτηριστικό σήµα «λουκέτου» στην κάτω δεξιά πλευρά 

του browser.  

• Εάν για διάστηµα πέντε λεπτών ο πελάτης δεν πραγµατοποιήσει καµία συναλ-

λαγή, η υπηρεσία αποσυνδέεται αυτόµατα. 

• Η Τράπεζα έχει προµηθευτεί πιστοποιητικό αυθεντικότητας παρουσίας στο δια-

δίκτυο από τον οργανισµό έκδοσης πιστοποιητικών Verisign.  Το πιστοποιητικό 

εµφανίζεται στο χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου 

και είναι διαθέσιµο µέσω του κατάλληλου εικονιδίου «λουκέτο» στο κάτω τµή-

µα της οθόνης κατά τη διάρκεια χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπε-

ζικής. 

• Οι κωδικοί πρόσβασης στο Σύστηµα της Τράπεζας απενεργοποιούνται αυτόµα-

τα στις τρεις (3) διαδοχικές λανθασµένες καταχωρήσεις τους στην οθόνη εισό-

δου της υπηρεσίας, ώστε αν κάποιος προσπαθεί να µαντέψει τους κωδικούς αυ-

τούς να µην έχει απεριόριστες προσπάθειες.  Για την επανέκδοση του Μυστικού 

Κωδικού Αναγνώρισης, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το Γραφείο 

Λειτουργιών Πελατών της Τράπεζας. 

• Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο χρησιµοποιεί το µέτρο των πρόσθετων κωδικών 

ασφαλείας συναλλαγών που παρέχονται µέσω της συσκευής VIP-token.  Η Τρά-

πεζα τονίζει πως η σύνδεση στην υπηρεσία eBanking χωρίς τη χρήση της συ-

σκευής VIP-token είναι εφικτή µόνο για πληροφόρηση (π.χ. ενηµέρωση για     
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υπόλοιπα ή κινήσεις λογαριασµών ή πιστωτικών καρτών κλπ) και για καµία άλ-

λη πράξη.  Η συσκευή παράγει έναν εξαψήφιο µοναδικό αριθµό, ο οποίος εµφα-

νίζεται στην οθόνη για 30 δευτερόλεπτα και είναι απαραίτητος για την ολοκλή-

ρωση µίας και µόνο συναλλαγής. 

4.12.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Για την προφύλαξη των πελατών από κακόβουλες ενέργειες το Ταχυδροµικό Ταµιευτή-

ριο έχει θεσπίσει µία σειρά από συµβουλές ασφαλείας. 

4.12.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

•  ∆εν θα πρέπει να δίδονται οι Κωδικοί Ταυτότητας Πελάτη και οι Μυστικοί 

Κωδικοί Αναγνώρισης σε κανέναν.  

• Η Τράπεζα εφιστά την προσοχή σε απάτες που γίνονται µέσω τηλεφωνικής επι-

κοινωνίας, µε τον απατεώνα να παριστάνει τον εκπρόσωπο της Τράπεζας ζητώ-

ντας προσωπικά στοιχεία και προσωπικούς κωδικούς. 

4.12.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Ο πελάτης πάντα θα πρέπει να πληκτρολογεί τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της 

Τράπεζας για να εισέλθει στην υπηρεσία TT e-bank και να µην επιλέγει να οδη-

γηθεί σε αυτή µέσω συνδέσµων (links) από άλλους διαδικτυακούς τόπους, µη-

χανές αναζήτησης ή διευθύνσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αποσταλεί µε µη-

νύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Πριν την πληκτρολόγηση των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιώνει ότι 

στο πάνω αριστερά µέρος που αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας εµφα-

νίζεται ένα µικρό «λουκέτο», ενώ σε πιο πρόσφατους browsers θα αναγράφεται 

«Hellenic Postbank S.A. (GR)» µέσα σε πλαίσιο µε πράσινο χρώµα. 

• Στην περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί οποιαδήποτε διαφορά στον τρόπο 

σύνδεσής του µε την υπηρεσία του TT e-bank (π.χ. µηνύµατα που ζητούν από το 

χρήστη να περιµένει µέχρι να συνδεθεί, περισσότερα στοιχεία εκτός του User ID 

και του Password, ακόµα και την πληκτρολόγηση των κωδικών εκ νέου), η 

Τράπεζα ζητά την τηλεφωνική επικοινωνία µε το γραφείο λειτουργιών πελατών. 

4.12.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Οι προσπάθειες υποκλοπής απόρρητων κωδικών και προσωπικών δεδοµένων 

στρέφονται κυρίως σε χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα µέτρα 

προστασίας του υπολογιστή τους.  Απαραίτητο είναι ο προσωπικός υπολογιστής 

του πελάτη να διαθέτει προγράµµατα antivirus και antispyware, τα οποία θα 

πρέπει να επικαιροποιούνται αυτόµατα κάθε φορά που πραγµατοποιείται  σύν-

δεση στο ∆ιαδίκτυο. 
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• Ο υπολογιστής του χρήστη θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένες τις τελευταίες εκ-

δόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήµατος (π.χ. Windows) 

και του προγράµµατος περιηγήσεως (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox), το 

οποίο θα πρέπει να ενηµερώνετε τακτικά µε τα επικαιροποιηµένα patches         

ασφαλείας.  

4.12.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

• Η Τράπεζα τονίζει στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πως σε καµία 

περίπτωση δεν πρόκειται να ζητήσει απόρρητα στοιχεία µέσω τηλεφώνου ή µη-

νύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

• Ο πελάτης δε θα πρέπει να απαντά σε παραπλανητικά email ή τηλεφωνήµατα 

που προσποιούνται ότι δήθεν προέρχονται από την Τράπεζα.  Τα παραπλανητι-

κά µηνύµατα δεν είναι προσωπικά, δεν αναφέρουν ονοµατεπώνυµο και απευθύ-

νονται µαζικά σε πολλούς παραλήπτες, ζητώντας προσωπικές οικονοµικές πλη-

ροφορίες. 

• Επίσης, ο πελάτης δε θα πρέπει να παρασύρεται από συνδέσµους (links) που 

εµπεριέχονται σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και φαίνεται να οδη-

γούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

 

4.13 Εθνική Τράπεζα 

 

4.13.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 

1841 ως εµπορική Τράπεζα και µέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 

είχε εκδοτικό προνόµιο.  Εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυση 

του το 1880 και λειτουργεί νόµιµα, υπαγόµενη στην ελληνική και κοινοτική τραπεζική 

νοµοθεσία και ειδικότερα στον Ν2076/92, όπως ισχύει σήµερα.  Η ΕΤΕ διαθέτει ένα 

πληρέστατο δίκτυο που αριθµεί 539 καταστήµατα και 1.400 ATMs και καλύπτει ολό-

κληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδος.  Στο εξωτερικό το δίκτυο της Τράπεζας 

περιλαµβάνει 1.137 µανάδες (στοιχεία 31.12.2011).  Η έδρα της Εθνικής τράπεζας είναι 

στην οδό Αιόλου 86 στην Αθήνα και το web site είναι το http://www.nbg.gr . 

4.13.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το i-bank της Εθνικής Τράπεζας απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις και ιδιώτες παρέχοντας πληθώρα δυνατοτήτων µέσω των συστηµάτων      

i-bank Internet Banking, i-bank Phone Banking και i-bank Mobile Banking.  Το Internet 

Banking παρέχει µεγάλο εύρος συναλλαγών που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και 

διαχείριση των καταθετικών, δανειακών και επενδυτικών λογαριασµών των πελατών σε 
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πραγµατικό χρόνο.  Ειδικότερα, ο πελάτης µπορεί να πληροφορηθεί για τα υπόλοιπα 

και τις κινήσεις των λογαριασµών του, πληρώσει τις πιστωτικές του κάρτες και να µε-

ταφέρει ποσά σε λογαριασµούς δικούς του ή τρίτων στην Εθνική αλλά και σε άλλες 

τράπεζες, στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.  Επιπροσθέτως, ο χρήστης των υπηρεσιών i-bank 

Internet Banking µπορεί να πληρώσει λογαριασµούς ∆ΕΗ,  ΟΤΕ, κινητής και σταθερής 

τηλεφωνίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια κ.α., ενεργήσει χρηµατιστηριακές συναλλαγές 

και να πραγµατοποιήσει πάγιες εντολές. 

4.13.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

• Η µυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδοµένων στο Internet Banking εξα-

σφαλίζονται µε την εφαρµογή του πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL 

(Secure Sockets Layer) και µε την ισχυρή κρυπτογράφηση των 128 bit. 

• Στα συστήµατα της Τράπεζας εφαρµόζεται ελεγχόµενη πρόσβαση, µε τη χρήση 

της τεχνολογίας Firewall.  

• Η αυθεντικότητα της Τράπεζας εξασφαλίζεται µε το πιστοποιητικό της 

Verisign, έναν από τους µεγαλύτερους, διεθνούς κύρους οργανισµούς έκδοσης 

πιστοποιητικών στο Internet.  

• Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στο Internet Banking πραγµα-

τοποιείται µε τον κωδικό χρήστη (UserID) και το µυστικό κωδικό (password).  

• Ο ηλεκτρονικός κλειδάριθµος (i-code) αποτελεί κοµµάτι ασφαλείας του συστή-

µατος i-bank και είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση εγχρήµατων συ-

ναλλαγών και συναλλαγών ασφαλείας.  Ειδικότερα, το i-code είναι ένας εξαψή-

φιος για ιδιώτες και οκταψήφιος για επιχειρήσεις κωδικός, που παραµένει ενερ-

γός για 32 δευτερόλεπτα και η εισαγωγή του επιβεβαιώνει την πρόθεση του 

χρήστη να πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη συναλλαγή, αντικαθιστώντας 

την υπογραφή του.  Μέσω του κωδικού αυτού επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση 

και η ορθότητα της συναλλαγής.  Ο κωδικός επιβεβαίωσης i-code (check) είναι 

ένας τριψήφιος κωδικός που επιβεβαιώνει από την πλευρά της Τράπεζας την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής.  

• Το i-bank έχει τη δυνατότητα του µπλοκαρίσµατος των υπηρεσιών σε περίπτω-

ση εισαγωγής τεσσάρων διαδοχικών λανθασµένων κωδικών (κωδικού εισόδου –

UserID ή και µυστικού κωδικού Password), µε το µυστικό κωδικό να αχρηστεύ-

εται και να απαιτείται η έκδοση νέου.  

• Όταν ο χρήστης παραµένει στο Internet Banking για χρόνο µεγαλύτερο των 10 

λεπτών χωρίς να διεκπεραιώσει καµία συναλλαγή, η σύνδεση διακόπτεται και 
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το σύστηµα τον επιστρέφει στην αρχική σελίδα (log in page), όπου θα πρέπει να 

εισάγει εκ νέου τους κωδικούς του. 

• Η διαχείριση των παραµέτρων ασφαλείας µέσω του Internet Banking επιτρέπει 

στο χρήστη να αλλάζει / δεσµεύει το password όπως εκείνος επιθυµεί και να 

κλειδώνει τη συσκευή i-code εάν την έχει χάσει.  Επιπλέον, για µεγαλύτερη     

ασφάλεια, το σύστηµα ζητά αλλαγή password κάθε δύο µήνες. 

4.13.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Η Τράπεζα παραθέτει συµβουλές ασφαλείας στους πελάτες για να τους προστατεύσει 

από κακόβουλες ενέργειες. 

4.13.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Ποτέ και µε κανέναν τρόπο (τηλεφωνικός, µέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο µέ-

σο επικοινωνίας) η Τράπεζα δεν ζητά τους κωδικούς User ID και Password. 

4.13.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Οι Χρήστες των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να παρα-

σύρονται από συνδέσµους (links) που πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν στο site 

της Εθνικής Τράπεζας, αλλά πάντα να πληκτρολογούν τη διεύθυνση της ιστοσε-

λίδας µόνοι τους και όχι µέσω σύνδεσης, που πιθανόν να τους σταλεί µέσω      

e-mail ή βρίσκεται δηµοσιευµένη σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών ή µηχανών 

αναζήτησης. 

4.13.4.3 Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 

• Ο υπολογιστής του πελάτη θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε προγράµµατα 

antivirus και antispyware, καθώς επίσης είναι απαραίτητη και η συχνή φροντίδα 

και ενηµέρωσή τους µε τις τελευταίες εκδόσεις. 

4.13.4.4 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

• Οι πελάτες δεν θα πρέπει να απαντούν σε e-mail που ζητούν προσωπικά στοι-

χεία, όπως τον κωδικό εισόδου UserID, το µυστικό κωδικό Password, τους κω-

δικούς i-code, στοιχεία καρτών και αριθµούς λογαριασµών, γιατί ενδεχοµένως 

κάποιοι τρίτοι να θελήσουν να τα υποκλέψουν.    

 

4.14 Τράπεζα Κύπρου 

 

4.14.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας είναι µέρος του Συγκρο-

τήµατος της Τράπεζας Κύπρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899.  Η Τράπεζα µετρά 

21 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και αριθµεί 187 καταστήµατα.  Η έδρα της είναι 
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στην οδό Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος και το web site είναι το 

http://www.bankofcyprus.gr .  

4.14.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας 

Κύπρου ονοµάζεται 1bank και παρέχεται µέσω των συστηµάτων Internet, Phone και 

Mobile Banking.  Το 1bank απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, παρέχοντας υπη-

ρεσίες 24 ώρες το 24ωρο.  Οι παρεχόµενες υπηρεσίες διαχωρίζονται στους Λογαρια-

σµούς και στις Μεταφορές / Πληρωµές.  Στο τµήµα Λογαριασµών ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να δει τα στοιχεία των λογαριασµών του και να αποκτήσει εικόνα για τα 

υπόλοιπά τους.  Ακόµη, ο πελάτης µπορεί να ελέγξει τις κινήσεις των πιστωτικών καρ-

τών και το ιστορικό των λογαριασµών του.  Στο τµήµα των Μεταφορών / Πληρωµών οι 

υπηρεσίες που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο χρήστης είναι: µεταφορά χρηµάτων µετα-

ξύ των λογαριασµών του στην Τράπεζα Κύπρου καθώς και µεταφορά χρηµάτων σε 

Τοπικές Τράπεζες.  Επίσης, χρήµατα µπορούν να µεταφερθούν µέσω εµβασµάτων, µε 

τον πελάτη να µπορεί να ελέγχει τη λίστα των εµβασµάτων που έχει διεκπεραιώσει.  

Εκτός των µεταφορών, ο χρήστης µπορεί να διενεργήσει και πλήθος πληρωµών.  

4.14.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

Η Τράπεζα Κύπρου για να διαφυλάξει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

που διενεργούνται µέσω του 1bank εφαρµόζει µία σειρά από µέτρα προστασίας και 

πρότυπα ασφαλείας.  

• Η Τράπεζα εφαρµόζει τεχνολογία κρυπτογράφησης Extended Validation SSL 

(Secure Sockets Layer).  Η χρήση της τεχνολογίας Extended Validation SSL, 

έχει ως αποτέλεσµα να χρωµατίζεται πράσινη η µπάρα διευθύνσεων στις πιο νέ-

ες εκδόσεις των διαφόρων browser.  Η µπάρα γίνεται πράσινη µόνο στην αυθε-

ντική ιστοσελίδα 1bank της Τράπεζας Κύπρου και µαζί µε το χαρακτήρα «s» 

(secure) που εµφανίζεται στη διεύθυνση URL (https://), παρουσιάζουν τα στοι-

χεία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.  

• Η Τράπεζα διαθέτει πιστοποίηση από την Thawte Extended Validation SSL CA 

(µέλος του διεθνούς οργανισµού VeriSign), η οποία ειδικεύεται σε θέµατα       

ασφαλείας συναλλαγών.  Το πιστοποιητικό αυθεντικότητας εµφανίζεται στην 

οθόνη εισαγωγής κωδικών και είναι διαθέσιµο καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της 

εφαρµογής.  

• Για πρόσβαση στις υπηρεσίες 1bank (Internet, Phone, Mobile Banking) απαιτεί-

ται ο χρήστης να διαθέτει δύο κωδικούς, τον 8ψήφιο αριθµητικό User ID και 

τον 6ψήφιο προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας.  
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• Η Τράπεζα Κύπρου παρέχει στους πελάτες τη συσκευή Digipass.  Η χρήση της 

συσκευής απαιτείται για κάθε χρηµατική συναλλαγή προς τρίτους, ανεξαρτήτου 

ποσού.  Οι κωδικοί της συσκευής είναι µοναδικοί για κάθε χρήση, ενώ δηµιουρ-

γούνται και παραµένουν ανενεργοί µέχρι να επιβεβαιωθεί η παραλαβή τους από 

τον εκάστοτε εξουσιοδοτηµένο χρήστη.  Η συσκευή Digipass ενεργοποιείται 

εφόσον επιβεβαιωθεί η παραλαβή της από το χρήστη. 

• Η Τράπεζα Κύπρου χρησιµοποιεί και επιπρόσθετες µεθόδους ασφαλείας (π.χ. 

Firewall), αποτρέποντας οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα συ-

στήµατά της.  Τα συστήµατα της Τράπεζας παρακολουθούνται συνεχώς για να 

διασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα.  

• Η υπηρεσία 1bank δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να καθορίσουν ένα ανώ-

τατο όριο ανά είδος συναλλαγής (µεταφορές, εµβάσµατα, πληρωµές) για τους 

λογαριασµούς τους.  

• Σε περίπτωση που γίνουν τρεις συνεχόµενες ανεπιτυχείς εισαγωγές του Κωδι-

κού Ασφαλείας ή των κωδικών Digipass, το σύστηµα απενεργοποιεί αυτόµατα 

την πρόσβαση του χρήστη στο σύνολο των υπηρεσιών 1bank ή τη δυνατότητα 

χρήσης της συσκευής Digipass.  Η έκδοση νέου κωδικού γίνεται µε επίσκεψη 

του χρήστη σε ένα από τα καταστήµατα της Τράπεζας.  

• Εάν δεν υπάρξει καµία δραστηριότητα (ενέργεια ή συναλλαγή) για περισσότερο 

από δέκα λεπτά, η σύνδεση διακόπτεται αυτόµατα.  

• Ο πελάτης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό ασφαλείας όποτε επιθυµεί ή ακόµα 

και να τον απενεργοποιήσει εάν συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλειά του. 

4.14.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Εκτός των µέτρων ασφαλείας που λαµβάνει η Τράπεζα Κύπρου δίνει και οδηγίες    

ασφαλείας στους πελάτες της. 

4.14.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Οι κωδικοί πρόσβασης της υπηρεσία 1bank είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν 

πρέπει να αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα. 

• Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών σε τρίτους, ο χρήστης οφείλει 

να τους αλλάξει άµεσα και να ενηµερώσει την Τράπεζα το συντοµότερο δυνατό. 

• Η Τράπεζα και οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοί της δεν προτίθεται ποτέ να ζη-

τήσουν την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών µέσω διαδικτύου ή ηλεκτρο-

νικού ταχυδροµείου (e-mail), pop up windows και banners. 
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4.14.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί ότι γίνεται προσπάθεια απόσπασης των 

προσωπικών του στοιχείων (µέσω e-mail, διαδικτύου, πιθανού link ή οποιασδή-

ποτε προσπάθεια άλλης επικοινωνίας), θα πρέπει αµέσως να επικοινωνήσει µε 

την Τράπεζα. 

• Οι σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας εµφανίζονται και µε τη µορφή πλαισίου 

δίπλα από τα πεδία που πληκτρολογεί τους κωδικούς ο πελάτης για να ενηµε-

ρώνεται άµεσα για τις ηλεκτρονικές απάτες, αλλά και που µπορεί να απευθυνθεί 

εάν αντιληφθεί κάποια προσπάθεια κλοπής. 

4.14.4.3 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

• Προτείνεται στον πελάτη να αγνοεί οποιαδήποτε e-mail ή άλλη ηλεκτρονική    

επικοινωνία που ζητά την αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων (User ID,  Κωδι-

κός Ασφαλείας, αριθµός τραπεζικού λογαριασµού / κάρτας κτλ).            

 

4.15 Τράπεζα Πειραιώς 

 

4.15.1 Εισαγωγικά Στοιχεία:  Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916.  Για πολλές 

δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, 

όπου και παρέµεινε µέχρι το 1991.  Σήµερα, η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται του Οµίλου 

επιχειρήσεων universal bank, έχοντας 328 καταστήµατα στην Ελλάδα και 404 στο εξω-

τερικό.  Η έδρα της στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αµερικής 4 και το 

web site είναι το http://www.piraeusbank.gr .  

4.15.2 Παρεχόµενες Υπηρεσίες:  Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπε-

ζας Πειραιώς φέρουν το όνοµα Winbank.  Μέσω του Winbank Web banking ο πελάτης 

(ιδιώτης και επιχείρηση) µπορεί να απολαµβάνει σχεδόν όλες τις Τραπεζικές Υπηρεσίες 

από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου άµεσα.  Οι παρεχόµενες υπηρεσίες χωρίζονται 

στις επιλογές της ∆ιαχείρισης Λογαριασµών,  Επιταγών,  Πιστωτικών Καρτών,  Προ-

πληρωµένη Κάρτα – WEBUY, ∆ιαχείριση ∆ανείων, Πληρωµές – Μεταφορές, winbank 

alerts,  Trading και for cards.  Ειδικότερα, ορισµένες από τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς είναι: η ενηµέρωση για τα υπόλοιπα, 

τις κινήσεις και τα αναλυτικά στοιχεία των λογαριασµών, αποστολή Κινήσεων µέσω 

Ταχυδροµείου και e-mail (csv, txt, html), ανάλυση υπολοίπου, παραγγελία Βιβλιαρίου 

Επιταγών µε παράδοση από Courier, παρακολούθηση επιταγών, καταχώρηση στοιχείων 

και επεξεργασία διαθέσιµων και ανεξόφλητων επιταγών.  Τέλος, µέσω της υπηρεσία 
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winbank alerts ο πελάτης µπορεί να ενηµερώνεται µέσω sms, e-mail ή τηλεφώνου για 

τις τραπεζικές του συναλλαγές τη στιγµή που εκτελούνται.  

4.15.3 Μέτρα Ασφαλείας που Εφαρµόζει η Τράπεζα 

Η Τράπεζα Πειραιώς για να προστατέψει το σύστηµα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

winbank και να διασφαλίσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εφαρµόζει µέτρα πρόληψης 

και αντιµετώπισης των ηλεκτρονικών απειλών.  

• Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι δύο: ο 

Κωδικός Εισόδου (UserID) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (PIN), τους 

οποίους καταχωρεί κάθε φορά που χρησιµοποιεί την υπηρεσία.  

• Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιηθεί η υπηρεσία, το σύστηµα υποχρεώνει το 

χρήστη να µεταβάλει και του δύο κωδικούς.  

• Υποχρεωτική είναι η αλλαγή του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (PIN) κάθε 

δύο µήνες ή κάθε φορά που ζητείται επανέκδοση.  Εκτός της υποχρεωτικής αλ-

λαγής, οι κωδικοί µπορούν να µεταβληθούν όσο συχνά επιθυµεί ο πελάτης.  

• Για την εξασφάλιση του απορρήτου κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, χρησι-

µοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit. 

• Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την εταιρία Verisign, η οποία ει-

δικεύεται σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών.  

• Εάν δεν υπάρξει καµία δραστηριότητα για επτά λεπτά γίνεται αυτόµατη απο-

σύνδεση από την υπηρεσία winbank internet.  

• Η πρόσβαση στα συστήµατα της Τράπεζας (servers) ελέγχεται από firewall, το 

οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών από τους πελά-

τες/επισκέπτες, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήµατα και 

βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας. 

•  Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει τρεις φορές λάθος τον Προσωπικό του 

Κωδικό Ασφαλείας (PIN), το σύστηµα κλειδώνει τους κωδικούς και απαγορεύει 

την πρόσβαση στην υπηρεσία winbank internet.  Για να ξεκλειδωθούν οι κωδι-

κοί είναι απαραίτητη η επικοινωνία µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της 

Τράπεζας Πειραιώς.  

• Η Τράπεζα χρησιµοποιεί και το µέτρο ασφαλείας των πρόσθετων κωδικών     

extraPIN.  Ο Κωδικός extraPIN ζητείται µετά την είσοδο στην υπηρεσία       

winbank internet και χρησιµοποιείται για µεταφορές σε τρίτους, πληρωµές πι-

στωτικών καρτών άλλης Τράπεζας, φόρτιση της κάρτας Webuy, µαζικές πλη-

ρωµές και εµβάσµατα, µισθοδοσίες, εξαίρεση λογαριασµών, αίτηση ανοίγµατος 

καταθετικού λογαριασµού, διαχείριση αιτήσεων, αλλαγή των προσωπικών στοι-
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χείων και για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό.  Οι κωδικοί extraPIN είτε απο-

στέλλονται µε sms στο κινητό του χρήστη, είτε παράγονται από τη συσκευή   

extraPIN generator.  Η συσκευή extraPIN generator παράγει 6ψήφιους κωδικούς 

µίας χρήσης που καταχωρούνται κατά την είσοδο στην υπηρεσία και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης συγκεκριµένων συναλλαγών.  Ο τυχαίος κωδικός µιας χρή-

σης ανανεώνεται κάθε 60 δευτερόλεπτα και όταν καταχωρηθεί παύει να ισχύει.  

• Στον πελάτη δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει λογαριασµούς που δεν επιθυµεί 

να έχει πρόσβαση µέσω των καναλιών winbank internet, mobile και phone.  Οι 

λογαριασµοί που εξαιρούνται δεν εµφανίζονται µέσω των παραπάνω καναλιών 

και ο πελάτης µπορεί να τους διαχειριστεί µόνο µε επίσκεψή του στο κατάστη-

µα. 

4.15.4 Οδηγίες Προστασίας προς τους Πελάτες 

Η Τράπεζα Πειραιώς εκτός των µέτρων προστασίας που λαµβάνει για την αντιµετώπι-

ση των ηλεκτρονικών απειλών, παραθέτει και ορισµένες πληροφορίες ασφαλείας προς 

τους πελάτες της. 

4.15.4.1 Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 

• Ευθύνη του συνδροµητή είναι η εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του 

και δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να τους δώσει σε οποιονδήποτε τρίτο. 

4.15.4.2 Οδηγίες Ορθής Χρήσης 

• Πριν ο πελάτης προβεί στην παραχώρηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφο-

ριών µέσω διαδικτύου, θα πρέπει να προσέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην 

οποία βρίσκεται.  Αντί για το απλό «http://», θα πρέπει να αρχίζει µε «https://», 

γεγονός που δηλώνει ότι χρησιµοποιείται ασφαλής σύνδεση web (http secure). 

• Οι online λογαριασµοί θα πρέπει να ελέγχονται συχνά και να εξετάζεται προσε-

κτικά τόσο η συνολική κίνησή τους όσο και κάθε συναλλαγή ξεχωριστά, ώστε ο 

πελάτης να εγκρίνει όλα τα ποσά που έχει χρεωθεί. 

• Εάν ο πελάτης αντιληφθεί πως του έχουν αποσπάσει προσωπικά στοιχεία ή ευ-

αίσθητες προσωπικές πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες ή προϊόντα θα πρέ-

πει να επικοινωνεί άµεσα µε την Τράπεζα. 

4.15.4.3 Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Τα-

χυδροµείο 

• Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην ηλεκτρονική απάτη του Phishing και στην λει-

τουργία της.  Αναφέρεται χαρακτηριστικά, πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε ο παραλήπτης ενός πλαστού µηνύµατος να αποφύγει την εξαπάτηση.  Τα 

e-mail που αποστέλλονται µοιάζουν αρκετά επίσηµα και οι πλαστές σελίδες εί-
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ναι τις περισσότερες φορές πανοµοιότυπες µε τις πραγµατικές, αφού δηµιουρ-

γούνται µε αντιγραφή του HTML κώδικά τους. 

• Οι απάτες ψαρέµατος µπορούν επίσης να γίνουν και αυτοπροσώπως ή µέσω τη-

λεφώνου. 

• Συνίσταται στους πελάτες να µην απαντούν σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου που ζητούν την αποκάλυψη αξιοποιήσιµων προσωπικών στοιχείων οι-

κονοµικού χαρακτήρα. 

• Η Τράπεζα Πειραιώς ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει ενηµέρωση ή επαλήθευση 

απόρρητων στοιχείων µε ένα απλό email. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνεί µε την Τράπεζα µε τον τρόπο που χρησι-

µοποιεί συνήθως και όχι σύµφωνα µε τις οδηγίες που µπορεί να εµπεριέχονται 

σε ένα πλαστό email. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ INTERNET BANKING 

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ 

 

5.1 Κατηγοριοποίηση και Κατάταξη των Ηλεκτρονικών Απατών 

 

Σε αυτό το κοµµάτι της Εργασίας θα κατηγοριοποιηθούν αρχικά και θα καταταχθούν 

στη συνέχεια οι ηλεκτρονικές απάτες, ανάλογα µε το πλήθος εµφάνισής τους σε άρθρα 

και δηµοσιεύµατα, καθώς θα αξιοποιηθούν και κάποια στατιστικά στοιχεία που εµφανί-

ζονται σε µελέτες οργανισµών.  Ακόµη, οι απάτες θα βαθµολογηθούν για να µπορέ-

σουµε στη συνέχεια να αποδώσουµε βαθµολογίες και στα µέτρα ασφαλείας του           

e-Banking.  Τα στοιχεία αυτά θα αντληθούν από ελληνικές και ξένες πηγές (ηλεκτρονι-

κά περιοδικά, διαδίκτυο, Papers).  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως αρκετές περιπτώσεις 

ηλεκτρονικών απατών δεν καταγγέλλονται, για να προφυλαχθεί το κύρος µεγάλων ή 

µικρών εταιριών που πέφτουν θύµατα απάτης.  

 

5.1.1 Κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Απατών 

 

Αρχικά οι ηλεκτρονικές απάτες θα πρέπει χωρισθούν σε κατηγορίες για να γίνει στη 

συνέχεια πιο εύκολη η κατάταξη και η βαθµολόγησή τους.  Η κατηγοριοποίηση έχει ως 

εξής:  
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5.1.1.1 Απάτες Ανίχνευσης ∆ιαδικτυακών Πακέτων 

• Sniffing:   Η επίθεση Sniffing υλοποιείται µε τη βοήθεια του ειδικού λογισµικού 

Packet Sniffer ή Sniffer.  Μέσω του λογισµικού αυτού ο επιτιθέµενος έχει τη 

δυνατότητα πραγµατοποίησης κατάλληλου φιλτραρίσµατος στα δεδοµένα που 

συλλέγονται και µπορεί να ανακτήσει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως,  Ονόµατα 

Χρηστών,  Κωδικούς Πρόσβασης και δεδοµένα συναλλαγών που διακινούνται 

σε ένα δίκτυο.  Τα δεδοµένα που αποκτώνται χρησιµοποιούνται από τον ηλε-

κτρονικό εγκληµατία για παράνοµη πρόσβαση στους λογαριασµούς των θυµά-

των, µε τελικό στόχο τον οικονοµικό πλουτισµό του δράστη 

(http://el.wikipedia.org/wiki/Packet_sniffer).              

5.1.1.2 Απάτες Ηλεκτρονικής ∆ιεύθυνσης (Domain Name) 

• Pharming:  Η τεχνική Pharming αποτελεί µέθοδο εξαπάτησης µέσω του διαδι-

κτύου.  Ένα ειδικό πρόγραµµα εκµεταλλεύεται κενά ασφαλείας του συστήµα-

τος, διεισδύει στον υπολογιστή του θύµατος και τον επηρεάζει κατά τέτοιο τρό-

πο, ώστε, ακόµα κι αν ο χρήστης πληκτρολογεί τη σωστή διεύθυνση του διαδι-

κτυακού τόπου (domain name) µε το σωστό URL που θέλει να επισκεφτεί, ο 

υπολογιστής τον οδηγεί µόνο σε πλαστές διευθύνσεις.  Σε µια πλαστή ιστοσελί-

δα Τράπεζας το θύµα προσπαθώντας να πραγµατοποιήσει τις συναλλαγές του 

µέσω του e-Banking καταλήγει στη µεταφορά των χρηµάτων του στους δράστες 

(Pharmers) (∆ηµητρακάκη 2011).     

5.1.1.3 Απάτες µε ∆ιασπορά Κακόβουλου Λογισµικού 

• Keyloggers:  Τα keyloggers είναι επιβλαβή προγράµµατα που εκτελούνται σχε-

δόν αόρατα και καταγράφουν όλες τις πληροφορίες που πληκτρολογεί ο χρή-

στης.  Στη συνέχεια, στέλνουν τις πληροφορίες σε αυτόν που έχει µολύνει τον 

υπολογιστή, κλέβοντας προσωπικά στοιχεία, όπως, αριθµούς Πιστωτικών Καρ-

τών και Κωδικούς Πρόσβασης (Passwords) (Τι είναι τα Keyloggers; 2012). 

• Trojan Horses (∆ούρειοι Ίπποι):  Τα Trojans είναι προγράµµατα µε κρυφές 

λειτουργίες.  Επικαλούνται ότι επιτελούν κάποια εργασία αλλά στην πραγµατι-

κότητα εκτελούν µια διαφορετική λειτουργία.  Αυτή η κρυφή δραστηριότητα εί-

ναι που συνήθως εκτελεί καλυµµένες ενέργειες, όπως, η κλοπή των συνθηµατι-

κών των χρηστών (Username & Password) (Πάγκαλος & Μαυρίδης 2002).      
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5.1.1.4 Απάτες µε Ηλεκτρονικά Μηνύµατα «Ψαρέµατος» 

• Phishing:  Το Phishing ή αλλιώς «Ψάρεµα» αποτελεί µία τεχνική ηλεκτρονικής 

απάτης που χρησιµοποιείται από τους εγκληµατίες για την απόσπαση προσωπι-

κών στοιχείων οικονοµικού χαρακτήρα που αφορούν τραπεζικούς λογαρια-

σµούς και πιστωτικές κάρτες, βάζοντας ως δόλωµα κάποιο ψεύτικο πρόσχηµα.  

Υπάρχουν διάφορες τακτικές που χρησιµοποιούν οι εγκληµατίες, µε τις πιο 

γνωστές από αυτές να στοχεύουν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του θύµατος.  

Προσποιούµενοι έµπιστες εταίρες (Τράπεζες) ζητούν από το θύµα να τους απο-

στείλει τα προσωπικά οικονοµικά του στοιχεία µέσω e-mail ή πληκτρολόγησής 

τους σε link που οδηγεί σε πλαστό Site της Τράπεζάς του.  Οι εγκληµατίες αξιο-

ποιούν τις πληροφορίες αυτές αποσπώντας χρηµατικά ποσά από τις κάρτες ή 

τους λογαριασµούς των θυµάτων τους (Microsoft 2012). 

5.1.1.5 Απάτες µε Πλαστά Τραπεζικά Site 

• Fake Bank Sites:  Σε αυτού του είδους τις απάτες οι ηλεκτρονικοί εγκληµατίες 

δηµιουργούν πλαστές σελίδες Τραπεζικών Ιδρυµάτων µε στόχο να αποσπάσουν 

προσωπικές πληροφορίες από τα θύµατά τους.  Τα θύµατα νοµίζοντας πως βρί-

σκονται στον διαδικτυακό τόπο µίας αληθινής Τράπεζας, διενεργούν συναλλα-

γές χωρίς αντίκρισµα και οι ηλεκτρονικοί εγκληµατίες δρουν κλέβοντάς τους 

σηµαντικά προσωπικά οικονοµικά στοιχεία, όπως Κωδικούς Εισόδου e-banking, 

αριθµούς πιστωτικών καρτών κλπ (ΚΥ∆ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 2008).       

5.1.1.6 Κακόβουλες Εισβολές σε ∆ίκτυα  

• Cracking:  Οι επιθέσεις Cracking είναι ένα είδος ηλεκτρονικής απάτης στο      

οποίο ο επιτιθέµενος (Cracker) επιδιώκει πρόσβαση σε δίκτυα χωρίς να είναι 

εξουσιοδοτηµένο µέλος.  Ο Cracker µε την επίθεσή του επιθυµεί να «σπάσει» 

κωδικούς ασφαλείας για να αποκτήσει παράνοµη πρόσβαση σε οργανισµούς και 

εταιρίες (Τράπεζες).  Κύριος στόχος των επιθέσεων τύπου Cracking είναι η      

απόσπαση µεγάλων χρηµατικών ποσών (όπως π.χ. µέσω των ηλεκτρονικών λο-

γαριασµών µιας Τράπεζας), µε τον cracker να εκµεταλλεύεται κενά στα συστή-

µατα ασφαλείας (http://www.e-crime.gr/crime.htm).    

5.1.1.7 Μη Τεχνικό Είδος Παράνοµης Εισβολής  

• Social Engineering (Κοινωνική Μηχανική):  Η απάτη της Κοινωνικής Μηχα-

νικής είναι µία µη τεχνικού είδους παράνοµη εισβολή.  Στόχος του επιτιθέµενου 

είναι να εκµεταλλευτεί την ανθρώπινη αδυναµία και επιπολαιότητα για να απο-

κτήσει πρόσβαση σε συστήµατα ασφαλείας.  Ο δράστης σαν καλός ηθοποιός 

παραπλανά το θύµα ισχυριζόµενος πως είναι κάποιος υπάλληλος Τράπεζας ή 
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άλλης µεγάλης εταιρίας για να αποσπάσει τις πληροφορίες που επιθυµεί (User-

name, Passwords, αριθµούς λογαριασµού κλπ.).  Η απάτη της Κοινωνικής Μη-

χανικής µπορεί να γίνει µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµα 

και µε τη φυσική παρουσία του δράστη στο χώρο της επίθεσης (Mansfield 

2000).  

 

5.1.2 Κατάταξη και Βαθµολόγηση των Ηλεκτρονικών Απατών  

 

Όπως προαναφέραµε στόχος αυτού του τµήµατος της εργασίας είναι η κατάταξη και 

βαθµολόγηση των ηλεκτρονικών απατών.  Η κατάταξη αυτή θα έχει ως βάση τη συχνό-

τητα που εµφανίζονται οι ηλεκτρονικές απάτες σε άρθρα και δηµοσιεύµατα επιστηµο-

νικά αλλά και διαδικτυακά.  Η κατάταξη και βαθµολόγηση των ηλεκτρονικών απατών 

θα µας βοηθήσει να πετύχουµε τον τελικό µας στόχο που είναι η αξιολόγηση της ασφα-

λείας των συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής των µεγαλύτερων ελληνικών Τραπε-

ζών. 

Ειδικότερα, η κατάταξη των ηλεκτρονικών απατών φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί:  

 

Πίνακας 1  

Κατάταξη και Βαθµολόγηση Ηλεκτρονικών Απατών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατάταξη και Βαθµολόγηση Ηλεκτρονικών Απατών 

Ηλεκτρονικές Απάτες  Βαθµολόγηση  

1 Trojan Horses / Keyloggers 5 µονάδες  

2 Phishing / Pharming / Fake Banks  4 µονάδες 

3 Cracking 3 µονάδες 

4 Sniffing 2 µονάδες 

5 Social Engineering 1 µονάδα 

 

Ο Πίνακας 1 «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ» χωρίζεται σε δύο σκέλη.  

Το πρώτο σκέλος περιέχει τις ηλεκτρονικές απάτες µε σειρά σηµαντικότητας (η σηµα-

ντικότητα εξαρτάται από το πλήθος και τη συχνότητα εµφάνισης των ηλεκτρονικών 

απατών), ύστερα από έρευνα που έγινε σε επιστηµονικά άρθρα και το διαδίκτυο.  
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Στις µέρες µας οι περισσότερες επιθέσεις βασίζονται στην παραπλάνηση του 

χρήστη και στην απόσπαση των Προσωπικών Κωδικών Εισόδου του e-Banking ή των 

Κωδικών µιας Χρήσεως (Token) που χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωση των εγ-

χρήµατων συναλλαγών.  Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του είδους είναι οι επι-

θέσεις Phishing, Pharming, Key loggers και Trojan Horse. (http://en.wikipedia.org).    

Πρώτες στην κατάταξη επιλέχθηκαν οι απάτες µε διασπορά κακόβουλου λογι-

σµικού (Trojans & Keyloggers).  Οι απάτες αυτές χρησιµοποιούνται περισσότερο από 

κάθε άλλο είδος απάτης γιατί είναι δύσκολο ή  πολλές φορές ακόµα και αδύνατο να 

εντοπιστούν.  Οι ηλεκτρονικοί εγκληµατίες επίσης, αρέσκονται στη χρησιµοποίηση των 

Trojans & Keyloggers, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να µολύνουν µεγάλο πλήθος 

υπολογιστών γρήγορα, εύκολα και αποτελεσµατικά.  Το κακόβουλο αυτό λογισµικό 

µπορεί να διανεµηθεί µέσω προγραµµάτων, εφαρµογών, ιστοσελίδων, e-mail ή παιχνι-

διών και µπορεί άριστα να κλέβει κωδικούς χωρίς να γίνει αντιληπτό από το αντιικό 

λογισµικό του χρήστη.  Τελευταία, έχουν κάνει την εµφάνισή τους και νέα πιο επικίν-

δυνα Trojans, τα οποία δρουν τη στιγµή που ο χρήστης είναι συνδεδεµένος στο σύστη-

µα του Internet Banking υποκλέπτοντας τις ηλεκτρονικές του συναλλαγές.  Το πιο «δη-

µοφιλές» Trojan Horse όλων των εποχών είναι το ZEUS, το οποίο έχει µολύνει εκα-

τοµµύρια υπολογιστές παγκοσµίως και έχει αποσπάσει τεράστια χρηµατικά ποσά από 

Τράπεζες και άλλες εταιρίες.  Εντυπωσιακό είναι πως στο πρώτο τρίµηνο του 2012 

διανεµήθηκαν περισσότερα από έξι εκατοµµύρια προγράµµατα κακόβουλου λογισµι-

κού, µε τα Trojans να κατέχουν την πρωτιά, µε ποσοστό 80,77% (Phishing Activity 

Trends Report 2012).   

Στη συνέχεια, ο πίνακας περιλαµβάνει τις επιθέσεις Phishing/Pharming/Fake 

Banks.  Οι επιθέσεις αυτές βασίζονται στον αιφνιδιασµό, στην άγνοια και στην επιπο-

λαιότητα ορισµένων πελατών του e-Banking.  Σύµφωνα µε µελέτες 1 στους 4 πελάτες 

του Internet Banking δεν διαβάζει τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης πριν χρησιµο-

ποιήσει την υπηρεσία (Καραγεώργου 2007).  Οι ηλεκτρονικοί εγκληµατίες χρησιµοποι-

ούν κατά κόρον αυτού του είδους τις απάτες για να αποκτούν κωδικούς χρηστών και να 

επιτυγχάνουν πρόσβαση στους λογαριασµούς τους.  Ο κύριος όγκος αυτών των επιθέ-

σεων πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  Σε αυτό το σηµείο για 

να γίνει πιο κατανοητό το µέγεθος αυτού του είδους των επιθέσεων αξίζει να σηµειωθεί 

πως µόνο κατά το Φεβρουάριο 2012 η Παγκόσµια υπηρεσία Anti-Phishing εντόπισε 

56.859 Phishing sites, µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής να φιλοξενούν τα πε-

ρισσότερα από αυτά, µε ποσοστό 70,86% (Phishing Activity Trends Report 2012).  

Παρόλο τις οδηγίες που δίνουν τα Τραπεζικά Ιδρύµατα, ακόµη και σήµερα συνεχίζουν 
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να πέφτουν θύµατα απατών των Phishing/Pharming/Fake Banks εκατοµµύρια άνθρωποι 

σε όλο τον κόσµο.  

Στο κοντινό παρελθόν οι απάτες που φάνταζαν πιο επικίνδυνες για τα τραπεζικά 

πληροφοριακά συστήµατα ήταν οι κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα, µε τις επιθέσεις 

Cracking να είναι οι πιο διαδεδοµένες.  Οι επιθέσεις τύπου Cracking στοίχισαν στο 

παρελθόν µεγάλα χρηµατικά ποσά σε Τράπεζες και µεγάλες εταιρίες.  Σήµερα, οι επι-

θέσεις αυτές δεν χρησιµοποιούνται τόσο συχνά γιατί οι Τράπεζες έχουν θωρακίσει τα 

συστήµατά τους, µειώνοντας τις πιθανότητες να δεχθούν τέτοιες επιθέσεις.  Οι Crackers 

έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο Password Cracking των Πιστωτικών Καρ-

τών, µε Pins και αριθµούς λογαριασµών να πουλιούνται στο διαδίκτυο.  Παρά τον πα-

ραγκωνισµό τους από νέα είδη απατών οι επιθέσεις τύπου Cracking όταν στεφθούν µε 

επιτυχία µπορούν να δηµιουργήσουν τεράστιες οικονοµικές απώλειες.  

Οι επιθέσεις τύπου Sniffing έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στις ηλεκτρονι-

κές απάτες.  Το λογισµικό Sniffer δίνει τη δυνατότητα στον ηλεκτρονικό εγκληµατία να 

αποκτήσει εύκολα και χωρίς µεγάλο κόπο τους Προσωπικούς Κωδικούς e-Banking των 

θυµάτων του.  Οι επιθέσεις αυτές βρίσκονται στην προτελευταία θέση της κατάταξής 

µας γιατί µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µε ποικίλους τρόπους.  Τα Ψη-

φιακά Πιστοποιητικά, οι κωδικοί µιας χρήσεως και τα προγράµµατα Firewall είναι αρ-

κετά αποτελεσµατικά σε αυτού του είδους τις επιθέσεις, ενώ οι περισσότεροι ειδικοί 

συστήνουν την Κρυπτογράφηση και την υπογραφή των ψηφιακών δεδοµένων ως τις 

πιο σίγουρες λύσεις.  

Τελευταίες στην κατάταξη εµφανίζονται οι απάτες τύπου Social Engineering.  

Αυτού του είδους οι απάτες είναι εύκολο να στηθούν αλλά πολύ σπάνια στέφονται από 

επιτυχία (Mansfield 2000).  Ο επιτιθέµενος προσπαθεί χωρίς τεχνικά µέσα να ξεγελάσει 

κάποιον υπάλληλο ή πελάτη Τράπεζας για να του αποσπάσει τα προσωπικά του στοι-

χεία.  Αυτού του είδους οι απάτες αποτέλεσαν προποµπό των επιθέσεων Phishing, ενώ 

στις µέρες µας χρησιµοποιούνται αρκετά σπάνια.  Οι επιθέσεις µπορούν να γίνουν µέσω 

τηλεφώνου, e-mail, ακόµα και µε τη φυσική παρουσία του επιτιθέµενου στο χώρο της 

επίθεσης.  Ένας εύστροφος και συνειδητοποιηµένος υπάλληλος ή πελάτης δε θα έχει 

πρόβληµα στην αντιµετώπιση µιας τέτοιας επίθεσης.  

Το δεύτερο σκέλος του Πίνακα περιλαµβάνει τη βαθµολόγηση των ηλεκτρονι-

κών απατών ανάλογα µε τη θέση που πήραν στην κατάταξη.  Η βαθµολόγηση των ηλε-

κτρονικών απατών πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο της στάθµισης, οι απάτες µε το µε-

γαλύτερο πλήθος εµφάνισης σε επιστηµονικά και διαδικτυακά άρθρα βαθµολογούνται 

µε 5 βαθµούς και όσο µικραίνει το πλήθος εµφάνισής τους, µε 4,3,2 και 1 βαθµό αντί-
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στοιχα.   Η βαθµολόγηση αυτή είναι αναγκαία, για να γίνει στη συνέχεια της εργασία η 

συνολική βαθµολόγηση των µέτρων προστασίας των ηλεκτρονικών απατών και η τελι-

κή αξιολόγηση των συστηµάτων ασφαλείας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής των µεγαλύτε-

ρων ελληνικών Τραπεζών.  Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως οι ηλεκτρονικές απάτες 

πολλές φορές συνδυάζονται από τους εγκληµατίες για να έχουν µεγαλύτερη αποτελε-

σµατικότητα στις επιθέσεις τους.  

 

5.2 Κατηγοριοποίηση και Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας του Internet 

Banking 

 

Στο κοµµάτι αυτό της εργασίας για αρχή θα κατηγοριοποιηθούν τα µέτρα ασφαλείας 

του Internet Banking.  Έπειτα, θα πραγµατοποιηθεί αντιστοίχηση των µέτρων ασφαλεί-

ας µε τις ηλεκτρονικές απάτες που αντιµετωπίζουν για να επιτευχθεί η συνολική βαθ-

µολόγηση των µέτρων ασφαλείας.  Αφού βαθµολογηθούν τα µέτρα ασφαλείας, θα συ-

µπεριληφθούν σε έναν πίνακα µαζί µε τα µέτρα ασφαλείας των µεγαλύτερων ελληνικών 

Τραπεζών, για να διαπιστωθεί ποια µέτρα ασφαλείας του e-Banking εφαρµόζει η κάθε 

Τράπεζα (τα µέτρα ασφαλείας των ελληνικών Τραπεζών παρουσιάστηκαν στο Κεφά-

λαιο 4).  Στο τελευταίο κοµµάτι αυτής της ενότητας θα παρουσιαστεί η συνολική βαθ-

µολογία της κάθε Τράπεζας µε βάση τα µέτρα ασφαλείας της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

που εφαρµόζει, για να επιτευχθεί στην επόµενη ενότητα ο στόχος της εργασίας, που 

είναι η αξιολόγηση των Ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα ασφαλείας του Internet 

Banking που εφαρµόζουν.  

 

5.2.1 Κατηγοριοποίηση των Μέτρων Ασφαλείας της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

και αντιστοίχησή τους µε τις Ηλεκτρονικές Απάτες που αντιµετωπίζουν 

 

Σε αυτή την υποενότητα θα κατηγοριοποιηθούν τα µέτρα ασφαλείας του Internet Bank-

ing, θα αντιστοιχηθούν µε τις απάτες που αντιµετωπίζουν και σε κάθε µέτρο ασφαλείας 

θα αποδοθεί µια συνολική βαθµολογία, σύµφωνα µε τη βαθµολόγηση των ηλεκτρονι-

κών απατών που πραγµατοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα.  
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5.2.1.1 Κατηγοριοποίηση των Μέτρων Ασφαλείας 

 

Μέτρα Ασφαλείας που λαµβάνει η Τράπεζα (Γκόρτσος 2003) 

1) Ταυτοποίηση Τράπεζας: Κάθε Τράπεζα επιλέγει έναν αναγνωρισµένο παροχέα 

(Trusted Third Party), ο οποίος είναι αρµόδιος να πιστοποιήσει την ταυτότητά της στο 

∆ιαδίκτυο.  Η πιο γνωστή εταιρία πιστοποίησης είναι η Verisign, η οποία πιστοποιεί και 

τις περισσότερες ελληνικές Τράπεζες.     

2) Ταυτοποίηση Χρήστη 

• Προσωπικός Κωδικός Χρήστη (Username) σε συνδυασµό µε έναν επίσης Προ-

σωπικό Μυστικό Κωδικό (Password). 

• Μπλοκάρισµα Κωδικών µετά από ορισµένο αριθµό συνεχόµενων λανθασµένων 

προσπαθειών εισαγωγής του χρήστη, οι συνεχόµενες προσπάθειες θεωρούνται 

ύποπτες. 

• Πρόσθετοι Κωδικοί (Κωδικοί µιας χρήσεως από τη συσκευή Token ή Πρόσθε-

τες Ερωτήσεις Ασφαλείας ή αποστολή κωδικών µε sms στο κινητό του χρήστη) 

και Αριθµοί Εξουσιοδότησης Συναλλαγής (Λίστες TAN):  Οι κωδικοί αυτοί κα-

τέχουν το ρόλο µιας πρόσθετης δικλίδας ασφαλείας και απαιτούνται για την     

ολοκλήρωση των εγχρήµατων συναλλαγών.  

• Ψηφιακά Πιστοποιητικά:  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate) είναι 

το µέσο που δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράψει ψηφιακά όλες 

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί µέσω του e-Banking.  Το Πιστοποιη-

τικό όταν εγκατασταθεί σε κάποιον υπολογιστή προσφέρει τη δυνατότητα ταυ-

τοποίησης του χρήστη και επιτρέπει συναλλαγές και µεταφορές χρηµάτων µε-

ταξύ λογαριασµών µόνο από συγκεκριµένο χρήστη.  Ένα Ψηφιακό Πιστοποιη-

τικό περιέχει το δηµόσιο κλειδί του χρήστη, ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνσή 

του, την ηµεροµηνία λήξης του ψηφιακού κλειδιού, το όνοµα της εταιρίας (Αρ-

χή Πιστοποίησης) που το εξέδωσε, σειριακό αριθµό του ψηφιακού πιστοποιητι-

κού και τη ψηφιακή υπογραφή.   

3) Εξασφάλιση Μεταφοράς ∆εδοµένων 

• Κρυπτογράφηση:  Η Κρυπτογράφηση που χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία 

των ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυµάτων για την µεταφορά δεδοµένων µέσω του 

Internet Banking είναι στα 128bit.  

• Secure Sockets Layer (SSL):  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL δείχνει στο 

χρήστη πως βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον για τη διενέργεια των ηλεκτρονι-

κών του συναλλαγών.  Η κρυπτογράφηση και το πρωτόκολλο Secure Sockets 
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Layer εφαρµόζονται µαζί από τις ελληνικές Τράπεζες, παρέχοντας ένα ασφαλές 

περιβάλλον συναλλαγών (128bit SSL). 

4) Ελεγχόµενη Πρόσβαση στα συστήµατα της Τράπεζας 

• Firewall & IDS (Intrusion Detection Systems):  Η τεχνολογία Firewall και IDS 

προστατεύει τα συστήµατα των Τραπεζών επιτρέποντας τη χρήση συγκεκριµέ-

νων υπηρεσιών σε πιστοποιηµένους χρήστες.  Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή      

απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήµατα και βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα 

στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας, σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

5) Επιπλέον ∆ικλείδες Ασφαλείας 

• Εικονικά Πληκτρολόγια:  Τα εικονικά πληκτρολόγια χρησιµοποιούνται για την 

πληκτρολόγηση ιδιαίτερα εµπιστευτικών δεδοµένων, όπως στοιχεία σύνδεσης 

σε Τράπεζες ή αριθµούς πιστωτικών καρτών.  Σκοπός τους είναι να προστα-

τευόσουν το χρήστη από κακόβουλα προγράµµατα που µπορούν να αντιγρά-

ψουν τους κωδικούς ασφαλείας τη στιγµή που τους πληκτρολογεί. 

• Αυτόµατη Αποσύνδεση χρήστη µετά από διάστηµα αδρανείας:  Οι περισσότερες 

Τράπεζες έχουν καθορίσει ένα χρονικό διάστηµα πέντε έως δέκα λεπτών για την 

πραγµατοποίηση µίας συναλλαγής.  Μετά το πέρας του διαστήµατος αυτού ο 

χρήστης αποσυνδέεται αυτόµατα. 

• Αλλαγή Κωδικών:  Οι περισσότερες Τράπεζες υποχρεώνουν τους πελάτες τους 

να αλλάζουν τους Κωδικούς εισόδου κατά την πρώτη είσοδό τους στο σύστηµα 

(ο χρήστης επιλέγει κωδικούς της επιλογής του για να τους αποµνηµονεύει πιο 

εύκολα).  Ακόµη, οι χρήστες υποχρεώνονται να αλλάζουν τους κωδικούς τους 

σε τακτικά διαστήµατα για να προστατευθούν από περιπτώσεις κλοπής τους.  

• Ανώτατο Όριο Μεταφοράς Χρηµάτων:  Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών περιορίζονται από τις περισσότερες Τράπεζες µε ηµερήσιο όριο µεταφοράς 

χρηµάτων σε λογαριασµούς.  Το όριο συνήθως επιβάλλεται όταν ο πελάτης επι-

θυµεί να µεταφέρει χρήµατα σε λογαριασµούς άλλων Τραπεζών ή σε λογαρια-

σµούς της Τράπεζάς του που δεν έχει δηλωµένους στο προφίλ του.  

Μέτρα Ασφαλείας που θα πρέπει να λαµβάνει ο Χρήστης (αντλήθηκαν από τα site των 

Τραπεζών) 

Α) Οδηγίες Προστασίας Κωδικών:  Σε αυτές τις οδηγίες περιλαµβάνονται όλα τα 

µέτρα που σχετίζονται µε την προστασία και την ορθή χρήση των κωδικών του Internet 

Banking 

• Οι Κωδικοί εισόδου στο e-banking είναι αυστηρά προσωπικοί και σε καµία πε-

ρίπτωση δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης τους να τους µοιράζεται. 



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 118 

• Καλό θα ήταν ο κάθε χρήστης να αποστηθίζει τους κωδικούς του και να µην 

τους έχει σε γραπτή µορφή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να κλαπούν.   

• Ο χρήστης θα πρέπει να αλλάζει τους Κωδικούς του τακτικά. 

• Καλό είναι να µην χρησιµοποιούνται οι Κωδικοί που έχουν επιλεχθεί για είσοδο 

στο e-banking σε άλλα µη ασφαλή sites. 

Β) Οδηγίες Ορθής Χρήσης του Συστήµατος e-Banking:  Οι οδηγίες ορθής χρήσης 

επικεντρώνονται στις ενέργειες που πρέπει να εκτελεί ο χρήστης κάθε φορά που επιθυ-

µεί να χρησιµοποιήσει το σύστηµα του Internet Banking. 

• Απαραίτητος είναι ο έλεγχος της διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία θα ει-

σαγάγει τα στοιχεία του ο χρήστης, καθώς µπορεί να αποτελεί αντιγραφή κά-

ποιου τραπεζικού site µε σκοπό την παραπλάνηση και απόκτηση των προσωπι-

κών του στοιχείων από απατεώνες. 

• Όταν η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι εµφανής, η ταυτότητα της ιστοσελίδας 

θα πρέπει να ελέγχεται µέσω του εικονιδίου (λουκέτο), το οποίο εµφανίζεται 

στις ασφαλείς τραπεζικές σελίδες και το «http://» µετατρέπεται σε «https://» 

(Secure).  

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση όπου ο υπολογιστής που 

χρησιµοποιείται για την διενέργεια ηλεκτρονικών Τραπεζικών συναλλαγών δεν 

ανήκει στο χρήστη.  Πολλές Τράπεζες απαγορεύουν στους πελάτες τους να δια-

χειρίζονται το σύστηµα του e-Banking σε αεροδρόµια, internet café, κλπ και 

τους εφιστούν την προσοχή για τα δεδοµένα που επιλέγουν να αποθηκεύσουν σε 

τέτοιου είδους υπολογιστές.  

• Σηµαντικό είναι να καταγγέλλεται οποιαδήποτε προσπάθεια εξαπάτησης στις 

Αρµόδιες Εποπτικές Αρχές. 

Γ) Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή:  Οι οδηγίες προστασίας του υπολογιστή 

εµπεριέχουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης, για να 

προστατεύσει τον προσωπικό υπολογιστή που χρησιµοποιεί για την διενέργεια των 

ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών.  

• Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση στον υπολογιστή προγράµµατος που να προ-

στατεύει από την απειλή ιών, µε τη συχνή ενηµέρωσή του να είναι αναγκαία 

γιατί οι ιοί µεταβάλλονται και εξελίσσονται συνεχώς.  

• Ακόµη, απαραίτητη είναι η εγκατάσταση προγραµµάτων Antispyware και ενός 

προσωπικού firewall στον υπολογιστή του χρήστη.  

•  Η ενηµέρωση του προγράµµατος πλοήγησης ιστοσελίδων είναι επίσης ανα-

γκαία γιατί µαζί µε το browser ενηµερώνονται και οι δικλείδες ασφαλείας του. 
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∆) Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρο-

µείο:  Οι οδηγίες προστασίας από απάτες που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδρο-

µείο, έχουν ως στόχο να προφυλάξουν τον πελάτη από τις µεθόδους απάτης που επικε-

ντρώνονται στην κλοπή των προσωπικών του στοιχείων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου.  

• Ο χρήστης ποτέ δεν θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονικά µηνύµατα, 

στα οποία του ζητούν να αποστείλει ή να επιβεβαιώσει τις προσωπικές οικονο-

µικές του πληροφορίες. 

• Θα πρέπει να πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας κάθε φο-

ρά που επιθυµεί να συνδεθεί στο Internet Banking και όχι να συνδέεται µέσω 

links που περιλαµβάνονται σε e-mail.   

• Ακόµη, ο χρήστης ποτέ δεν θα πρέπει να δίνει προσωπικές πληροφορίες σε ορ-

γανισµούς που δεν συνεργάζεται. 

Τα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά που 

αναφέρονται στην εργασία, αλλά περιλαµβάνονται αυτά που κρίθηκαν πιο σηµαντικά 

και αντιπροσωπευτικά για την κατανόηση της κάθε κατηγορίας οδηγιών. 

 Μετά την κατηγοριοποίηση των µέτρων ασφαλείας σειρά παίρνει η αντιστοίχη-

σή τους µε τις ηλεκτρονικές απάτες που αντιµετωπίζουν, καθώς και η βαθµολόγησή 

τους µε βάση την ταξινόµηση και βαθµολόγηση των απατών που διενεργήθηκε της 

υποενότητα 5.1.2. 

 

5.2.1.2 Αντιστοίχηση των Μέτρων Ασφαλείας µε τις Ηλεκτρονικές Απάτες που 

αντιµετωπίζουν και βαθµολόγησή τους. 

 

Μέτρα Ασφαλείας που λαµβάνει η Τράπεζα 

Ταυτοποίηση Τράπεζας 12 Βαθµοί (Fake Banks, Pharming, Phishing) 

Μία Τράπεζα που έχει πιστοποιηµένη (Παροχέας Πιστοποίησης π.χ. εταιρία Verisign) 

την Ταυτότητά της στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά.  

• Εµφανίζεται στο διαδικτυακό της τόπο το εικονίδιο του παροχέα πιστοποίησης. 

• Εµφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου το οποίο επιβεβαιώνει στο χρήστη πως 

βρίσκεται σε ασφαλή τραπεζική σελίδα. 

• Το «http://» που εµφανίζεται σε µη ταυτοποιηµένες ανασφαλείς διευθύνσεις µε-

τατρέπεται σε «https://» µε το «s» να δηλώνει ασφάλεια (secure).  

Οι επιθέσεις Fake Banks / Pharming / Phishing στοχεύουν στην παραπλάνηση του χρή-

στη και στην κλοπή των προσωπικών του κωδικών.  Οι ψεύτικες ιστοσελίδες που χρη-
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σιµοποιούν αυτές τις επιθέσεις για να ξεγελάσουν το χρήστη και να τον αναγκάσουν να 

πληκτρολογήσει τους προσωπικούς του κωδικούς µπορεί να µοιάζουν αληθοφανείς, 

δοµηµένες σαν τις αυθεντικές ιστοσελίδες των Τραπεζών, δεν εµφανίζουν όµως τα χα-

ρακτηριστικά που εµφανίζει µια Ταυτοποιηµένη Τράπεζα.  Ένας ενηµερωµένος χρή-

στης µέσω των χαρακτηριστικών Ταυτοποίησης µπορεί να αντιµετωπίσει εύκολα τις 

απάτες Fake Bank sites/ Pharming/ Phishing.  Η βαθµολογία του µέτρου Ασφαλείας 

Ταυτοποίηση Τράπεζας είναι 12 βαθµοί (4 βαθµοί για κάθε απάτη που αντιµετωπίζει 

όπως βαθµολογήθηκαν στη υποενότητα 5.1.2.)  

Ταυτοποίηση Χρήστη 

• Προσωπικός Κωδικός Χρήστη (Username) σε συνδυασµό µε έναν επίσης Προ-

σωπικό Μυστικό Κωδικό (Password) 3 Βαθµοί (Cracking):  Οι κωδικοί εισό-

δου στο Internet Banking προστατεύουν το χρήστη από τις επιθέσεις τύπου 

Cracking και βοηθούν στην Ταυτοποίησή του από την Τράπεζα.  Ένας έξυπνος 

αλφαριθµητικός κωδικός είναι δύσκολο έως αδύνατο να διασπαστεί από ένα 

Cracker που επιδιώκει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δίκτυα 

(www.millenniumbank.gr).  

• Μπλοκάρισµα Κωδικών µετά από ορισµένο αριθµό (συνήθως τρεις προσπάθει-

ες) λανθασµένων προσπαθειών εισαγωγής του χρήστη, καθώς οι συνεχόµενες 

προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες 3 Βαθµοί (Cracking):  Το µέτρο αυτό προ-

στατεύει από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο σύστηµα της Τράπεζας και τις 

επιθέσεις τύπου Cracking.  Ένας Cracker έχει µόνο λίγες συνεχόµενες ευκαιρίες 

να δοκιµάσει να εισχωρήσει σε ένα Τραπεζικό σύστηµα στο όνοµα κάποιου 

χρήστη (www.ttbank.gr).  Το µέτρο αυτό γίνεται αποτελεσµατικό σε συνδυασµό 

µε έναν έξυπνο και καλά δοµηµένο κωδικό πρόσβασης.  

• Πρόσθετοι Κωδικοί (Κωδικοί µιας χρήσεως από την συσκευή Token ή Πρόσθε-

τες Ερωτήσεις Ασφαλείας ή αποστολή κωδικών µε sms στο κινητό του χρήστη) 

και Αριθµοί Εξουσιοδότησης Συναλλαγής (Λίστες TAN) 15 Βαθµοί (Phishing, 

Pharming, Fake Banks, Sniffing, Social Engineering):  Οι πρόσθετοι κωδικοί 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση  των εγχρήµατων συναλλαγών.  Οι κωδικοί 

αυτοί προστατεύουν έµµεσα το χρήστη και όχι άµεσα, δίνοντας τη δυνατότητα 

του µπλοκαρίσµατος µιας µη εξουσιοδοτηµένης ηλεκτρονικής συναλλαγής      

ακόµα και αν έχουν κλαπεί οι  Προσωπικοί Κωδικοί.  Οι περισσότερες Τράπε-

ζες χρησιµοποιούν τους Κωδικούς µιας Χρήσεως µέσω της συσκευής Token, µε 

τις λίστες TAN να αποτελούν ξεπερασµένη τεχνολογία. 
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• Ψηφιακά Πιστοποιητικά 15 Βαθµοί (Phishing, Pharming, Fake Banks, Sniff-

ing, Social Engineering):  Το Ψηφιακό πιστοποιητικό εγκαθίσταται στον υπο-

λογιστή του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησής του και είναι απαραί-

τητο για συναλλαγές και µεταφορές χρηµάτων.  Ακόµα και αν κλαπούν οι Προ-

σωπικοί Κωδικοί του χρήστη, ο ηλεκτρονικός εγκληµατίας δεν µπορεί να διε-

νεργήσει συναλλαγές γιατί δεν θα έχει το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο λει-

τουργεί ως ψηφιακή ταυτότητα για την επικύρωση των συναλλαγών.  Πολλές 

Τράπεζες διαθέτουν ψηφιακά πιστοποιητικά που παρέχονται από την εταιρία 

που πιστοποιεί την ηλεκτρονική ταυτότητά τους και χρησιµοποιούνται για να 

αναγνωρίζονται ψηφιακά από το χρήστη.  Αυτού του είδους τα ψηφιακά πιστο-

ποιητικά είναι µέρος του µέτρου ασφαλείας «Ταυτοποίηση Τράπεζας» και δεν 

υπολογίζονται σε αυτό το µέτρο ασφαλείας.   

Εξασφάλιση Μεταφοράς ∆εδοµένων 

• Κρυπτογράφηση 15 Βαθµοί (Trojans, Keyloggers, Cracking, Sniffing):  Η 

Κρυπτογράφηση είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την ασφαλή µεταφορά 

δεδοµένων µέσω του διαδικτύου.  Τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα είναι δύσκο-

λο να διαβαστούν από τους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες εµποδίζοντας την κλοπή 

Κωδικών και άλλων σηµαντικών προσωπικών και οικονοµικών δεδοµένων. 

• Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SSL 12 Βαθµοί (Phishing, Pharming, Fake 

Banks):  Το πρωτόκολλο Επικοινωνίας SSL χρησιµοποιείται από τις Τράπεζες 

σε συνδυασµό µε την Κρυπτογράφηση των 128bit, εξασφαλίζοντας ασφάλεια 

στις συναλλαγές µέσω διαδικτύου.  Το πρωτόκολλο SSL βοηθά στην προστασία 

των χρηστών µε δύο τρόπους.  Πρώτον, το SSL κρυπτογραφεί σηµαντικές πλη-

ροφορίες όπως usernames, passwords ή αριθµούς πιστωτικών καρτών και δεύ-

τερον επαληθεύει την Ταυτότητα των website (επειδή το SSL χρησιµοποιείται 

σε συνδυασµό µε την κρυπτογράφηση, οι απάτες που αντιµετωπίζονται µε την 

Κρυπτογράφηση δεν αναφέρονται ξανά στο Πρωτόκολλο SSL).  

Ελεγχόµενη Πρόσβαση στα Συστήµατα 

• Firewall & IDS (Intrusion Detection Systems) 14 Βαθµοί (Trojans, Pharming, 

Cracking, Sniffing):  Η ελεγχόµενη πρόσβαση στα συστήµατα των περισσοτέ-

ρων Τραπεζών (Servers) προστατεύεται από την τεχνολογία Firewall & IDS.  

Με την τεχνολογία αυτή εµποδίζεται η πρόσβαση στα Τραπεζικά Συστήµατα, 

µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών και προστατεύονται σηµαντικά Τραπεζικά δε-

δοµένα από κοινή θέαση.  Τα Firewall και IDS µπορούν και να µην χρησιµοποι-

ηθούν µαζί, µε το γεγονός αυτό να επιφέρει κενά ασφαλείας.  



ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ  

 122 

Επιπλέον ∆ικλείδες Ασφαλείας   

• Εικονικά Πληκτρολόγια 5 Βαθµοί (Keyloggers):  Τα εικονικά πληκτρολόγια 

σχεδιάστηκαν για την καταπολέµηση ιών που καταγράφουν Κωδικούς ή άλλες 

σηµαντικές πληροφορίες την ώρα που τις πληκτρολογεί ο χρήστης. 

• Αυτόµατη Αποσύνδεση Χρήστη 1 Βαθµός (Social Engineering):  Οι Τράπεζες 

δίνουν συνήθως στο χρήστη για την ολοκλήρωση µιας συναλλαγής χρονικό όριο 

5 έως 10 λεπτά.  Μετά τη λήξη του χρονικού ορίου το σύστηµα αποσυνδέει το 

χρήστη αυτόµατα.  Το µέτρο της αυτόµατης αποσύνδεσης χρησιµοποιείται για 

να προφυλάξει το χρήστη σε περίπτωση που ξεχάσει να αποσυνδεθεί από το σύ-

στηµα ή το αφήσει για λίγο διάστηµα αφύλακτο.  Αυτό το µέτρο προστατεύει 

από επιθέσεις όπου είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του δράστη. 

• Αλλαγή Κωδικών 13 Βαθµοί (Phishing, Pharming, Fake Banks, Social Engi-

neering):  Η αλλαγή των κωδικών γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για να 

προστατευτεί ο χρήστη από τυχόν διαρροή των κωδικών του.  Εάν οι κωδικοί 

διαρρεύσουν και ο χρήστης το αντιληφθεί εγκαίρως, τους αντικαθιστά και ο     

ηλεκτρονικός εγκληµατίας χάνει την παράνοµη πρόσβαση στο σύστηµα.  Το µέ-

τρο αυτό είναι αποτελεσµατικό για επιθέσεις όπου ο χρήστης µπορεί να αντι-

ληφθεί την υποκλοπή των κωδικών του, για αυτό το λόγο επιλέχθηκαν απάτες 

όπου ο χρήστης δίνει τις περισσότερες φορές  αυτοβούλως  τους κωδικούς του 

και είναι εύκολο να αντιληφθούν από έναν ενηµερωµένο χρήστη εγκαίρως. 

• Ανώτατο Όριο Μεταφοράς Χρηµάτων 8 Βαθµοί:  Το ανώτατο ώριο µεταφοράς 

χρηµάτων λειτουργεί σαν µια τελευταία δικλείδα ασφαλείας για την προστασία 

των χρηστών από τις ηλεκτρονικές απειλές.  Εάν ο ηλεκτρονικός εγκληµατίας 

µε κάποια µέθοδο απάτης καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στους ηλεκτρονι-

κούς λογαριασµούς του νόµιµου χρήστη, δε θα µπορέσει στο όνοµά του να διε-

νεργήσει συναλλαγές πάνω από το ηµερήσιο επιτρεπόµενο όριο.  Ένας γρήγο-

ρος µηχανισµός εντοπισµού των ηλεκτρονικών απατών µπορεί να προστατέψει 

το χρήστη από µεγάλη οικονοµική ζηµία.  Το ανώτατο όριο µεταφοράς χρηµά-

των δεν είναι αποτελεσµατικό µέτρο στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικοί        

εγκληµατίες αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασµούς µεγάλου πλήθους χρη-

στών, γιατί οι οικονοµικές ζηµίες θα είναι πολύ µεγάλες για τον Τραπεζικό Ορ-

γανισµό ακόµα και αν οι δράστες ενεργήσουν µόνο µία ηµέρα.  Το µέτρο του 

ανώτατου ορίου µεταφοράς χρηµάτων θα βαθµολογηθεί µε µία µονάδα για κάθε 

απάτη, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν συµβάλλει στην άµεση αντιµετώπιση κα-
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µίας ηλεκτρονικής απειλής αλλά υπό συνθήκες µπορεί να φανεί αποτελεσµατι-

κό. 

Οδηγίες Ασφαλείας Προς του Χρήστες 

Τα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης για την προστασία του από τις ηλε-

κτρονικές απάτες κατηγοριοποιήθηκαν στην προηγούµενη υποενότητα.  Με βάση αυτό 

το διαχωρισµό θα αντιστοιχηθούν µε τις ηλεκτρονικές απάτες και θα βαθµολογηθούν.  

• Οδηγίες Προστασίας Κωδικών 18 Βαθµοί (Phishing, Pharming, Fake Banks, 

Cracking, Sniffing, Social Engineering) 

• Οδηγίες Ορθής Χρήσης 25 Βαθµοί (Trojans, Key loggers, Phishing, Pharm-

ing, Fake Banks, Sniffing, Social Engineering) 

• Οδηγίες Προστασίας του Υπολογιστή 18 Βαθµοί (Trojans, Key loggers, 

Phishing, Pharming)  

• Οδηγίες Προστασίας από Απάτες που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Ταχυ-

δροµείο 19 Βαθµοί (Trojans, Keyloggers, Phishing, Pharming, Social Engi-

neering)  

 

5.2.2 Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας των Μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπε-

ζών  

             

Σε αυτή την υποενότητα της εργασίας θα διαπιστωθεί ποια µέτρα ασφαλείας του Inter-

net Banking χρησιµοποιούν οι µεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες και θα βαθµολογηθούν 

για αυτά, σύµφωνα µε τη βαθµολόγηση των µέτρων που έγινε στην προηγούµενη υποε-

νότητα (5.2.1).  Τα µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζουν οι Ελληνικές Τράπεζες παρου-

σιάστηκαν στο κεφάλαιο 4.  Η διαδικασία αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσω του Πινάκα 

2 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2 

Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας Internet Banking των µεγαλύτερων 

ελληνικών Τραπεζών. 

 

Πίνακας 2: Βαθµο-
λόγηση των Μέτρων 
Ασφαλείας Internet 

Banking των µεγαλύ-
τερων ελληνικών 

Τραπεζών 
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Ταυτοποίηση Τράπε-
ζας (12 Βαθµοί) 

 

              

Ταυτοποίηση Χρήστη 

Username & Password    
(3 Βαθµοί)  

 

              

Μπλοκάρισµα κωδικών 
µετά από λανθασµένες  
προσπάθειες εισαγωγής  
(3 Βαθµοί)  

 

              

Πρόσθετοι Κωδικοί: 
Token/TAN/sms/ ερω-
τήσεις                        
(15 Βαθµοί) 

 

               

Ψηφιακά Πιστοποιητικά 
(15 Βαθµοί)           

 

               

Ασφάλεια Μεταφοράς ∆εδοµένων 

Κρυπτογράφηση            
(15 Βαθµοί)  

 

              

Secure Sockets Layer 
(SSL) (12 Βαθµοί) 

 

              

Ελεγχόµενη Πρόσβαση στο Σύστηµα 

Firewall & IDS              
(14 Βαθµοί) 

 

                   

Επιπλέον ∆ικλείδες Ασφαλείας 
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Εικονικά Πληκτρολόγια  
(5 Βαθµοί)       

 

                  

Αυτόµατη Αποσύνδεση 
Χρήστη (1 Βαθµός) 

 

              

Αλλαγή Κωδικών          
(13 Βαθµοί) 

 

              

Ανώτατο Όριο Μετα-
φοράς Χρηµάτων        
(8 Βαθµοί) 

 

                        

Οδηγίες Ασφαλείας που απευθύνονται στους πελάτες 

Οδηγίες Προστασίας 
Κωδικών (18 Βαθµοί) 

 

               

Οδηγίες Ορθής Χρή-
σης (25 Βαθµοί)  

 

               

Οδηγίες Προστασίας 
Υπολογιστή              
(18 Βαθµοί)  

 

                

Οδηγίες Προστασίας 
από Πλαστά e-mail             
(19 Βαθµοί)   

 

               

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘ-
ΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ (Βαθµοί) 

176 154 154 148 176 196 122 174 191 173 154 168 168 158 150 

 

Ο Πίνακας 2 «Βαθµολόγηση των Μέτρων Ασφαλείας Internet Banking των µεγαλύτε-

ρων ελληνικών Τραπεζών» περιέχει τα µέτρα ασφαλείας βαθµολογηµένα (η διαδικασία 

αυτή πραγµατοποιήθηκε στην αµέσως προηγούµενη υποενότητα) και τις µεγαλύτερες 

ελληνικές Τράπεζες που διαθέτουν συστήµατα ηλεκτρονικών συναλλαγών Internet 

Banking (τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking των ελληνικών Τραπεζών παρου-

σιάσθηκαν στο κεφάλαιο 4).  Τα µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζει το κάθε Τραπεζικό 

Ίδρυµα αντιστοιχούνται µε τα βαθµολογηµένα µέτρα για να καταλήξουµε στη        

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε 

Τράπεζα και εξαρτάται από τα µέτρα που εφαρµόζει.  Όταν µία Τράπεζα διαθέτει ένα 

από τα βαθµολογηµένα µέτρα ασφαλείας, τσεκάρεται το «κουτάκι» που αντιπροσωπεύ-

ει το συγκεκριµένο µέτρο και προσµετρούνται οι πόντοι του στη Συνολική Βαθµολόγη-

ση του Τραπεζικού Ιδρύµατος. 
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Κάποια σηµεία που αξίζει να σταθούµε είναι:   

• Οι ελληνικές Τράπεζες παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες στα Μέτρα Ασφαλείας 

του Internet Banking που εφαρµόζουν. 

• Όλες οι Τράπεζες εφαρµόζουν Κρυπτογράφηση στα 128bit, µε µόνη εξαίρεση 

να αποτελεί η Τράπεζα Millennium, η οποία εφαρµόζει Κρυπτογράφηση 256bit.  

• Οι περισσότερες Τράπεζες χρησιµοποιούν τις συσκευές Token για την παραγω-

γή Πρόσθετων Κωδικών Ασφαλείας.  Η Attica Bank εφαρµόζει τη ξεπερασµένη 

τεχνολογία των λιστών TAN, ενώ Τράπεζες όπως η Eurobank και η Πειραιώς 

αποστέλλουν έναν Πρόσθετο Κωδικό στο κινητό του χρήστη µέσω sms κάθε 

φορά που αυτός επιθυµεί να ολοκληρώσει µια συναλλαγή.  Η FBBank δεν χρη-

σιµοποιεί το µέτρο των Πρόσθετων Κωδικών Ασφαλείας.  

• Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα όλων των ελληνικών Τραπεζών πιστοποιείται από 

την εταιρία Verisign, εκτός της Τράπεζας Κύπρου που πιστοποιείται από την 

εταιρία Thawte, θυγατρική της Verisign. 

• Οι Συµβουλές που παρέχουν οι Τράπεζες στους Πελάτες παρουσιάζουν αρκετές 

οµοιότητες.  Κάποια Τραπεζικά ιδρύµατα επιλέγουν να δώσουν µακροσκελείς 

και αναλυτικές Συµβουλές Ασφαλείας, ενώ αλλά εστιάζουν στις πιο απαραίτη-

τες ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης για να διασφαλίσει τις ηλεκτρο-

νικές του συναλλαγές.       

• Η Eurobank στα Μέτρα Ασφαλείας αναφέρει πως είναι η µόνη Τράπεζα πάρο-

χος Ψηφιακών Πιστοποιητικών εγγεγραµµένη στα µητρώα της Εθνικής Επιτρο-

πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 

• Τη µεγαλύτερη Βαθµολόγηση συγκέντρωσε η Τράπεζα Eurobank, πετυχαίνο-

ντας το απόλυτο των Βαθµών (196 Βαθµοί), ενώ τελευταία κατετάγει η Τράπε-

ζα FBBank µε 122 Βαθµούς. 

 

5.3 Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών µε βάση τα Μέτρα Ασφαλείας του 

Internet Banking που εφαρµόζουν. 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται η Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών µε βάση τα µέτρα 

ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν.  Η Αξιολόγηση αυτή αποτελεί στόχο 

της εργασίας και θα µας βοηθήσει να απαντήσουµε στο Ερώτηµα που τέθηκε στην αρ-

χή του όλου εγχειρήµατος, δηλαδή ποίες ελληνικές Τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές στις 

ηλεκτρονικές απειλές και παρέχουν τα κατάλληλα εχέγγυα για να διασφαλίσουν τα 

χρήµατα των πελατών τους.  Στην προηγούµενη υποενότητα (5.2.2) βαθµολογήθηκαν 
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οι Τράπεζες για τα µέτρα ασφαλείας που παρέχουν στους πελάτες του e-banking και σε 

αυτό το τµήµα πραγµατοποιείται η αξιολόγησή τους σύµφωνα µε την βαθµολογία που 

συγκέντρωσαν.  

Η αξιολόγηση των Τραπεζικών Ιδρυµάτων γίνεται µε τη βοήθεια του Πίνακα 3 

«Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα ασφαλείας του Internet 

Banking που εφαρµόζουν».  Τα «Αστεράκια Αξιολόγησης» του Πίνακα 3 που θα ακο-

λουθήσει κατανέµονται ως εξής: 

• Από 190 έως 196 βαθµούς = Πέντε Αστεράκια 

• Από 180 έως 189 βαθµούς = Τέσσερα και Μισό Αστεράκια 

• Από 170 έως 179 βαθµούς = Τέσσερα Αστεράκια 

• Από 150 έως 169 βαθµούς = Τρία και Μισό Αστεράκια 

• Από 130 έως 149 Βαθµούς = Τρία Αστεράκια  

• Από 110 έως 129 Βαθµούς = ∆ύο και µισό Αστεράκια 

• Από 90 έως 109 = ∆ύο Αστεράκια 

• Από 70 έως 89 = Ένα και Μισό Αστεράκι  

• Από 69 και κάτω = Ένα Αστεράκι 
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Πίνακας 3 

Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα ασφαλείας του 

Internet Banking που εφαρµόζουν 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών ως προς τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking που εφαρµόζουν 

Κατάταξη Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύµατα Αξιολόγηση 

1 Eurobank 
 

        196 Βαθµοί 

2 HSBC 
 

        191 Βαθµοί 

3 Alpha Bank 
 

        176 Βαθµοί 

3 Emporiki Bank 
 

        176Βαθµοί 

4 Geniki Bank 
 

        174 Βαθµοί 

5 Marfin Egnatia Bank 
 

        173 Βαθµοί 

6 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο  
 

        168 Βαθµοί 

6 Εθνική Τράπεζα 
 

        168 Βαθµοί 

7 Τράπεζα Κύπρου 
 

        158 Βαθµοί 

8 ATEbank 
 

        154 Βαθµοί 

8 Attica Bank 
 

        154 Βαθµοί 

8 Millennium Bank 
 

        154 Βαθµοί 

9 Τράπεζα Πειραιώς  
 

        150 Βαθµοί 

10 Citibank 
 

        148 Βαθµοί 

11 FBBank 
 

        122 Βαθµοί 
 

Η τελική Αξιολόγηση των ελληνικών Τραπεζών όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3 

έχει ως εξής:  
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• Πρώτη στην Αξιολόγηση κατετάγει η Eurobank µε Πέντε Αστεράκια και 196 

βαθµούς, η οποία εφαρµόζει όλα τα µέτρα ασφαλείας του Internet Banking που 

κρίθηκαν αναγκαίο να συµπεριληφθούν στην παρούσα εργασία. 

• Τη ∆εύτερη Θέση καταλαµβάνει η HSBC µε Πέντε Αστεράκια Αξιολόγησης 

και 191 βαθµούς, η οποία το µόνο µέτρο που δεν εφαρµόζει είναι αυτό του Ει-

κονικού Πληκτρολογίου για την εισαγωγή των στοιχείων εισόδου των χρηστών.  

• Από 180 έως 189 βαθµούς και Τεσσεράµισι Αστεράκια δεν συγκεντρώνει καµία 

από τις Τράπεζες που µελετήσαµε.  

• Την Τρίτη θέση µοιράζονται η Alpha Bank και η Emporiki Bank, οι οποίες συ-

γκεντρώνουν από 176 Βαθµούς και λαµβάνουν Τέσσερα Αστεράκια στην Αξιο-

λόγησή τους. 

• Στην Τέταρτη και Πέµπτη θέση βρίσκονται, η Geniki Bank και η Marfin Egnatia 

Bank, µε 174 και 173 βαθµούς αντίστοιχα και Τέσσερα Αστεράκια Αξιολόγη-

σης. 

• Την Έκτη θέση µοιράζονται το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και η Εθνική Τράπε-

ζα, µε 168 Βαθµούς και Τρεισήµισι Αστεράκια Αξιολόγησης.  

• Πιο κάτω και συγκεκριµένα στην Έβδοµη θέση βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου 

µε 158 βαθµούς και Τρεισήµισι Αστεράκια Αξιολόγησης.  

• Στη Συνέχεια και στην Όγδοη θέση βρίσκονται, η ATEbank, η Attica Bank και 

η Millennium Bank µε 154 βαθµούς η κάθε µία και Τρεισήµισι Αστεράκια Αξι-

ολόγησης. 

• Στην Ένατη και ∆έκατη θέση βρίσκονται, η Τράπεζα Πειραιώς και η Citibank, 

οι οποίες συγκεντρώνουν 150 και 148 βαθµούς αντίστοιχα.  Η Τράπεζα Πει-

ραιώς αξιολογείται µε Τρεισήµισι Αστεράκια, ενώ η Citibank µε Τρία.  

• Στην τελευταία και συγκεκριµένα στην Ενδέκατη θέση βρίσκεται η FBBank, η 

οποία συγκεντρώνει 122 βαθµούς και ∆υόµιση Αστεράκια Αξιολόγησης.  

Στο Πέµπτο και τελευταίο µέρος θα γίνει αναφορά στα Συµπεράσµατα που µπορούν να 

αντληθούν από τη συγγραφή της παρούσας εργασίας και θα διατυπωθούν οι απαραίτη-

τες Προτάσεις-Παρατηρήσεις που ενδέχεται να βοηθήσουν σε µελλοντικές έρευνες.  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Το πέµπτο και τελευταίο Μέρος της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας χωρίζεται σε 

δύο σκέλη.  Το πρώτο σκέλος περιλαµβάνει τα Συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη 

µελέτη και ανάλυση του θέµατος, ενώ στο δεύτερο περιέχονται οι Προτάσεις-

Παρατηρήσεις που έχουν ως στόχο να εξελίξουν το θέµα και να δώσουν τροφή για µελ-

λοντικό προβληµατισµό και έρευνα.        

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟ-
ΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
 

6.1 Συµπεράσµατα 
 

Τα πληροφοριακά συστήµατα χαρακτηρίζουν τη σηµερινή εποχή εξαιτίας της ευρείας 

εφαρµογής και απήχησης που βρίσκουν στις καθηµερινές δραστηριότητες.  Οι σύγχρο-

νες επιχειρήσεις έχουν οργανώσει, εξελίξει και βελτιώσει τη λειτουργία τους µε τη 

βοήθεια των πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς επιτελούν εργασίες που στο κοντινό 

παρελθόν έµοιαζαν χρονοβόρες και δυσεπίλυτες.  Οι Τράπεζες ως σύγχρονες επιχειρή-

σεις εφαρµόζουν τα πληροφοριακά συστήµατα στο σύνολο των καθηµερινών τους ερ-

γασιών.  Τα ATM, το Internet Banking, το Mobile Banking, οι Batch εφαρµογές, οι 

έξυπνες κάρτες και άλλα εξελιγµένα πληροφοριακά συστήµατα έχουν αλλάξει το Τρα-

πεζικό περιβάλλον, προσφέροντας ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.  Κατα-

λυτικός παράγοντας για τη βιωσιµότητα και ζωτικότητα των πληροφοριακών συστηµά-

των αποτελεί η ασφάλειά τους. 

 Η ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων είναι κλάδος της επιστήµης της πλη-

ροφορικής που µελετά την προστασία των υπολογιστικών συστηµάτων, των δικτύων 

που τα συνδέουν και των δεδοµένων που διακινούνται µεταξύ αυτών.  Ακόµη, η ασφά-

λεια των πληροφοριακών συστηµάτων προσπαθεί να βρει µεθόδους και να αναπτύξει 

συστήµατα, τα οποία θα είναι δύσκολο να διασπαστούν από άτοµα χωρίς εξουσιοδοτη-

µένη πρόσβαση (www.el.wikipedia.org).   Σηµαντικό και ίσως τον κορυφαίο ρόλο κατέχει 

η ασφάλεια και στα Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήµατα.  Τα δεδοµένα και οι πληρο-

φορίες που διακινούνται µεταξύ των συστηµάτων αυτών είναι σπουδαίας σηµαντικότη-

τας και οποιαδήποτε παράνοµη εισβολή µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµίες 

(οικονοµικές, κύρους, κλπ) σε ένα Τραπεζικό Ίδρυµα.  
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 Η ασφάλεια των Τραπεζικών πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να διασπα-

στεί από τυχαίες ενέργειες, αλλά και από ηθεληµένες παράνοµες ενέργειες (Πάγκαλος 

& Μαυρίδης 2002).  Ασφαλώς, πιο επικίνδυνες και επιβλαβείς είναι οι ηθεληµένες πα-

ράνοµες ενέργειες, οι οποίες µπορούν να ονοµασθούν ως απάτες ή απειλές.  Οι ηλε-

κτρονικοί εγκληµατίες που στοχεύουν στη διάσπαση των πληροφοριακών συστηµάτων 

των Τραπεζών έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο το οικονοµικό όφελος.  Στις µέρες µας, 

παρατηρείται µεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές απάτες, µε πληθώρα περιστατικών να 

καταγράφονται καθηµερινά.  Στην Ελλάδα η αύξηση των ηλεκτρονικών απατών οφεί-

λεται σε δύο κυρίως λόγους, στην οικονοµική κρίση και στην αύξηση των ατόµων που 

διενεργούν τραπεζικές συναλλαγές (Ινστιτούτο Καταναλωτών 2008). 

 Οι ηλεκτρονικοί απατεώνες χρησιµοποιούν πολλές µεθόδους απάτης για να 

αποσπάσουν οικονοµικές πληροφορίες από τα θύµατά τους.  Μετά από έρευνα που 

διενεργήθηκε σε επιστηµονικά και διαδικτυακά άρθρα, διαπιστώθηκε πως οι πιο επικίν-

δυνες απάτες είναι αυτές που σχετίζονται µε τη διασπορά κακόβουλου λογισµικού.  

Θύµατα των προγραµµάτων Trojans και keyloggers πέφτουν καθηµερινά εκατοµµύρια 

πελάτες Τραπεζών σε όλο τον κόσµο, χάνοντας τεράστια ποσά χρηµάτων.  Τα προ-

γράµµατα αυτά είναι εξαιρετικά δηµοφιλή στους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες, εξαιτίας 

του εύκολου τρόπου που µπορούν να µολύνουν µεγάλο πλήθος υπολογιστών, χωρίς 

πολλές φορές να γίνονται αντιληπτά από τους χρήστες.  Ακόµη µία απειλή για την  

ασφάλεια των Τραπεζικών Πληροφοριακών συστηµάτων, είναι οι επιθέσεις που στο-

χεύουν στην παραπλάνηση µη εκπαιδευµένων και επιπόλαιων πελατών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής.  Οι επιτήδειοι στήνοντας καλοσχεδιασµένα ηλεκτρονικά µηνύµατα ή ακό-

µα πολλές φορές και ολόκληρα πλαστά τραπεζικά site αποσπούν οικονοµικές πληρο-

φορίες από τα θύµατά τους.  

 Από τη µελέτη των ηλεκτρονικών απατών διαπιστώθηκε πως κλειδί για την 

αποτελεσµατική ασφάλεια των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστηµάτων, αποτελεί ο 

ανθρώπινος παράγοντας.  Το πλήθος των ηλεκτρονικών απατών βασίζεται στην ανθρώ-

πινη αδυναµία για την παραβίαση της ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων.  Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή από τους ηλεκτρονικούς εγκληµατίες όσον  

αφορά τον τρόπο δράσης τους.  Παλαιότερα hackers και crackers επιχειρούσαν την 

άµεση διείσδυση στα τραπεζικά συστήµατα (hacking, cracking), ενώ τώρα επικεντρώ-

νονται στην έµµεση διείσδυση µέσω των πελατών και των αδυναµιών τους.  Στόχος των 

επιτήδειων δεν είναι η Τράπεζα αλλά ο πελάτης της, ο οποίος είναι πολλές φορές πιο 

ευάλωτος και απροετοίµαστος στις απειλές. 
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 Οι ελληνικές Τράπεζες δεν είναι ανυπεράσπιστες και ανοχύρωτες στις ηλεκτρο-

νικές απάτες, αλλά έχουν λάβει µέτρα ασφαλείας για την προστασία των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.  Τα µέτρα των Τραπεζών χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στα 

µέτρα που λαµβάνει η Τράπεζα για την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

του συστήµατος Internet Banking και στις οδηγίες ασφαλής λειτουργίας, τις οποίες θα 

πρέπει να εφαρµόζει ο χρήστης για να µην πέσει θύµα απάτης.  Ευρεία εφαρµογή στις 

ελληνικές Τράπεζες βρίσκουν τα µέτρα της κρυπτογράφησης, αυτόµατης αποσύνδεσης 

χρήστη, Ταυτοποίησης µέσω τρίτης έµπιστης εταιρίας, των προσωπικών κωδικών 

Username & Password και των πρόσθετων κωδικών µέσω συσκευών Token ή ερωτή-

σεων ασφαλείας.  Οι οδηγίες ασφαλείας που απευθύνονται στους πελάτες χωρίζονται 

σε: οδηγίες προστασίας των κωδικών, ορθής χρήσης, προστασίας του υπολογιστή και 

πρόληψης από απάτες που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

 Οι στόχοι της εργασίας που τέθηκαν στην αρχή του εγχειρήµατος επιτεύχθηκαν.  

Αρχικά, παρουσιάσθηκε το θεωρητικό πλαίσιο που ήταν αναγκαίο για την κατανόηση  

του θέµατος της διπλωµατικής εργασίας.  Το θεωρητικό πλαίσιο χωρίσθηκε σε δύο 

τµήµατα.  Το πρώτο τµήµα περιελάµβανε την παρουσίαση του Νοµοθετικού και Θε-

σµικού πλαισίου για την καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος, τόσο σε Ευρω-

παϊκό όσο και σε Ελληνικό επίπεδο.  Το δεύτερο τµήµα περιείχε το εννοιολογικό πλαί-

σιο, το οποίο ήταν αναγκαίο για να αντιληφθεί ο αναγνώστης την έως τώρα επιστηµο-

νική έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί για το θέµα της εργασίας.  Αναφορά έγινε στα 

πληροφοριακά και τραπεζικά πληροφοριακά συστήµατα και στην ασφάλειά τους, στα 

είδη των ηλεκτρονικών απατών και στα µέτρα προστασίας και αντιµετώπισης των ηλε-

κτρονικών απειλών. 

 Τα κύρια συµπεράσµατα της εργασίας αντλούνται από το πρακτικό µέρος.  Η 

µελέτη των ηλεκτρονικών απατών και των µέτρων ασφαλείας του Internet Banking που 

χρησιµοποιούν οι ελληνικές Τράπεζες µας βοήθησε να κατανοήσουµε το επίπεδο και 

την αποτελεσµατικότητα, µε την οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.  Από την αξιολόγηση παρατηρήσαµε πως η Τράπεζα που παρέχει τη µε-

γαλύτερη ασφάλεια είναι η Eurobank, η οποία µάλιστα εφαρµόζει όλα τα συστήµατα 

ασφαλείας που κρίθηκε αναγκαίο να εξετασθούν.  

Κρίνοντας όλες τις ελληνικές Τράπεζες, θα λέγαµε πως συγκεντρώνουν αρκετά 

καλές βαθµολογίες στην αξιολόγησή τους.  Τα σηµεία που θα επιθυµούσαµε να είναι 

πιο δυνατές είναι στη χρήση των εικονικών πληκτρολογίων, ψηφιακών πιστοποιητικών 

και των συστηµάτων ασφαλείας firewall και IDS.  Οι τεχνολογίες αυτές είναι νέες και 

ακριβές, αλλά αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση των πιο επικίνδυνων ηλεκτρονι-
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κών απειλών (Trojans, keyloggers, Phishing).  Ακόµη, χρήσιµο θα ήταν οι ελληνικές 

Τράπεζες να οργανώσουν και να κατηγοριοποιήσουν τις συµβουλές ασφαλείας προς 

τους πελάτες, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις εµφανίζονταν έλλειψη οδηγιών ή δυσκολία 

ανεύρεσής τους. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να απαντήσουµε στο πιο σηµαντικό ερώτηµα της εργασί-

ας, «Εάν αξίζει κάποιος να «ρισκάρει» τη διαχείριση των χρηµάτων του µέσω των συ-

στηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής των ελληνικών Τραπεζών».  Η απάντηση είναι, 

πως οι ελληνικές Τράπεζες εφαρµόζουν αρκετά αποτελεσµατικά τα µέτρα ασφαλείας 

του Internet Banking, προσφέροντας ασφαλές περιβάλλον στις ηλεκτρονικές συναλλα-

γές.  Τα µέτρα όµως αυτά για να αποδώσουν και να προσφέρουν «ιδανική» ασφάλεια, 

θα πρέπει να συνδυαστούν οπωσδήποτε και µε τη σωστή αντίληψη και εκπαίδευση του 

χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γιατί όπως προείπαµε, για την πλειονότητα των 

ηλεκτρονικών απατεώνων άµεσος στόχος δεν είναι η Τράπεζα αλλά ο πελάτης της. 

 

6.2 Παρατηρήσεις – Προτάσεις  

 

Τα Τραπεζικά Ιδρύµατα για να διασφαλίσουν την ορθότητα και ακεραιότητα των ηλε-

κτρονικών τους συναλλαγών και συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην εκπαίδευση των πελατών τους.  Χρήσιµα και αποτελεσµατικά 

είναι τα µέτρα που λαµβάνει η Τράπεζα για να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά της συ-

στήµατα (εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, firewall, ταυτοποίηση Τράπεζας, πρόσθετοι 

κωδικοί κλπ), αλλά δεν αρκούν για να επιτευχθεί το απόλυτο ποσοστό ασφαλείας.  Οι 

Τράπεζες απευθύνονται στους πελάτες τους µε συµβουλές ασφαλείας και οδηγίες προ-

στασίας για να τους προφυλάξουν από τις ηλεκτρονικές απειλές, όµως πολλοί από αυ-

τούς δεν µπαίνουν καν στον κόπο να τις διαβάσουν και να τις εφαρµόσουν, µε αποτέ-

λεσµα να είναι ευάλωτοι στις ηλεκτρονικές επιθέσεις.  

Χρήσιµο θα ήταν, τα Τραπεζικά ιδρύµατα να διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεµι-

νάρια για τους πελάτες που ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες.  Στο διαδίκτυο έχουν κάνει την εµφάνισή τους ειδικά τεστ, τα οποία ελέγχουν 

τη δυνατότητα του χρηστή να αναγνωρίσει απάτες τύπου Phishing και Fake Bank Sites.  

Ακόµη, οι µακροσκελής οδηγίες που χρειάζονται χρόνο για να διαβαστούν, θα 

µπορούσαν να αντικατασταθούν από διαδραστικά βίντεο και εικόνες, οι οποίες θα ενη-

µερώνουν τον πελάτη έξυπνα και γρήγορα (ας µην ξεχνάµε άλλωστε και την κινεζική 

παροιµία «µια εικόνα χίλιες λέξεις»). 
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Επίσης, χρήσιµο θα ήταν οι Τράπεζες σε κάθε νέο πελάτη Internet Banking να 

δίνουν ένα «ειδικό» ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το οποίο θα χρησιµοποιείται αποκλει-

στικά και µόνο για επικοινωνία µε την Τράπεζα.  Με αυτό τον τρόπο µπορούν να απο-

φευχθούν σε µεγάλο βαθµό οι επιθέσεις Phishing και Pharming, οι οποίες αντλούν ηλε-

κτρονικά ταχυδροµεία από την καταχώρισή τους σε µη έµπιστους διαδικτυακούς τό-

πους (www.millenniumbank.gr).  

Οι προσπάθειες υποκλοπής απορρήτων κωδικών και προσωπικών δεδοµένων 

στρέφονται κυρίως σε χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστα-

σίας του υπολογιστή τους (firewall, antivirus, antispyware), µε αποτέλεσµα να βρίσκο-

νται εκτεθειµένοι στις διαφόρων ειδών απάτες (Trojans, keyloggers) (www.ttbank.gr).   

Τα Τραπεζικά Ιδρύµατα σε συνεργασία µε τις εταιρίες παραγωγής αντιϊκού λογισµικού, 

θα µπορούσαν να δίνουν στους νέους χρήστες ένα ολοκληρωµένο πακέτο προστασίας, 

µαζί µε την εγγραφή τους στο σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής.   

Τα τραπεζικά πληροφοριακά συστήµατα είναι επιτεύγµατα της επιστήµης της 

Πληροφορικής, µε συνέπεια να εξαρτώνται άµεσα από την τεχνολογική εξέλιξη.  Πλη-

θώρα επιστηµόνων ασχολείται µε τη δηµιουργία νέων ασφαλών πληροφοριακών συ-

στηµάτων, τα οποία θα είναι ικανά να προστατεύσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες που 

εµπεριέχονται και διακινούνται σε αυτά. 

 

6.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Το θέµα των Πληροφοριακών Συστηµάτων και της ασφαλείας αυτών έχει διερευνηθεί 

σε βάθος από την Επιστηµονική Κοινότητα, όµως, περιορισµένες έρευνες συναντώνται 

στο θέµα των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και στην ασφάλειά τους.  Ει-

δικότερα, η Επιστηµονική Κοινότητα θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει όλα τα µέτρα 

προστασίας των Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και να αντιστοιχήσει σε 

αυτά τις απάτες που αντιµετωπίζουν, για να µπορέσουν τα Τραπεζικά Ιδρύµατα να ορ-

γανώσουν πιο αποτελεσµατικά την ασφάλεια των συστηµάτων τους.  Ακόµη, η έρευνα 

θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των νέων συστήµατα ηλεκτρονικών συναλ-

λαγών (Mobile Banking), γιατί παρουσιάζονται εξαιρετικά ευάλωτα στις ηλεκτρονικές 

απειλές.  Επίσης, οι επιστήµονες θα πρέπει να εστιάσουν σε θέµατα εκπαίδευσης πελα-

τών ηλεκτρονικής τραπεζικής και υπαλλήλων Τραπεζών, γιατί οι ηλεκτρονικοί εγκλη-

µατίες έχουν επικεντρώσει µεγάλο µέρος των επιθέσεών τους σε αυτούς.  Τέλος, αξίζει 

να αναφερθεί πως θα πρέπει να συνεχισθούν οι τεχνικές και θεωρητικές έρευνες για τη 

δηµιουργία πιο ασφαλών και αποδοτικών Πληροφοριακών Συστηµάτων.           
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κτύου) (30 Ιουλίου 2012), Ασφάλεια: Πρόγραµµα για την περαιτέρω ανάπτυξη 

(Προσβάσιµο: http://blogs.sch.gr/internet-

safety/archives/category/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

page/2) 

• ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ (Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια) (www.el.wikipedia.org) 

• ∆ηµητρακάκη Σοφία (2011), Phishing and Pharming, Νοµικά-Επίλεκτα (Προ-

σβάσιµο: http://www.nomika-epilekta.gr/arthra/koinonika-arthra/phishing-and-

pharming) 

• Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων (www.euretirio.com) 

• Ηλεκτρονικό Έγκληµα, Άρθρα Ποινικού Κώδικα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό 

έγκληµα (Προσβάσιµο: http://www.e-crime.gr/nomothesia/PoinKod.pdf) 

• Ηλεκτρονικό Έγκληµα, Νοµοθεσία για το Ηλεκτρονικό έγκληµα (Προσβάσιµο: 

http://www.e-crime.gr/nomothesia.htm) 

• Ινστιτούτο Καταναλωτών (2008), Έκρηξη στις ηλεκτρονικές απάτες προκάλεσε 

η οικονοµική κρίση Στα 5 δις ευρώ αναµένεται φέτος το κόστος για 3.000 θύµα-
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τα στην Ελλάδα (Προσβάσι-

µο:http://www.newinka.gr/consumer.php?id=273&version=gr) 

• ΚΥ∆ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (23 Ιανουαρίου 2008), Ηλεκτρονικές Απάτες 

στο ∆ιαδίκτυο (Προσβάσιµο: 

http://www.cnc.uom.gr/services/WEB_DECEPTION.pdf) 

• Τι είναι τα Keyloggers; (1 Μαΐου 2012) (Προσβάσιµο: 

http://www.lovefortechnology.net/2008/06/keyloggers.html) 

• To BHMA (29 Απριλίου 2001), Η τράπεζα στο σπίτι σας (Προσβάσιµο: 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=132931) 

• Υπουργείο Εσωτερικών (www.ypes.gr) 

• Actual Spy, Keyloggers (Προσβάσιµο: 

http://www.actualspy.com/articles/keyloggers.html) 

• E-crime.gr, Ηλεκτρονικό Έγκληµα (Προσβάσιµο: http://www.e-

crime.gr/crime.htm) 

• Microsoft (2012), Πως το Office προστατεύει από πλαστά µηνύµατα «ψαρέµα-

τος» (Προσβάσιµο: http://office.microsoft.com/el-gr/excel-help/HA001230041.aspx) 

• Microsoft Safety & Security Center, How to recognize phishing email messages, 

links, or phone calls (Προσβάσιµο: http://www.microsoft.com/security/online-

privacy/phishing-symptoms.aspx) 

• Notepad (11 Μαΐου 2010), Be aware of key loggers (Προσβάσιµο: 

http://viewontechnology.blogspot.gr/2010/05/be-aware-of-key-loggers.html) 

• Panda Security, Εικονικό Πληκτρολόγιο (Προσβάσιµο: 

http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/docs/product/help/ap/2012/el/166

.htm 

• Sαferinternet.gr (www.saferinternet.gr ) 

• Tip.gr, Τι είναι και τι κάνει το antivirus; (Προσβάσιµο: 

http://tip.gr/dev/articles/anti-virus.asp) 

• www.linksysbycisco.com 

• www.tech.in.gr 

• www.tibcommunity.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Οι Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις των Τραπεζών που εξετάστηκε η Ασφά-

λεια των Υπηρεσιών Internet Banking 

 

 

 

 

ALPHA BANK                                ATE BANK                             ATTICA BANK                                  

http://www.alpha.gr                  http://www.atebank.gr                  http://www.atticabank.gr 

 

 

 

  

 

 CITIBANK NA                          EMPORIKI BANK                           ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 

http://www.citibank.com          http://www.emporiki.gr               EUROBANK ERGASIAS   

http://www.eurobank.gr 

 

          

 

 

  

   FBBANK                              GENIKI BANK                            HSBC BANK PLC                             

http://www.fbb.gr                   http://www.geniki.gr                       http://www.hsbc.gr    

 

 

 

 

 

 

MARFIN EGBANTIA BANK          MILLENNIUM BANK                  HELLENIC POSTBANK 

   http://www.marfinbank.gr         http://www.millenniumbank.gr                http://www.ttbank.gr 
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    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ                          ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

       ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

      http://www.nbg.gr                  http://www.bankofcyprus.gr                   http://www.piraeusbank.gr



 


