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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της αυτοματοποίησης των 

εργασιών στον κλάδο των  Τραπεζών καθώς και η ταυτόχρονη ανάπτυξη των απειλών 

στα πληροφοριακά τους συστήματα και στα δεδομένα που διαχειρίζονται, δημιούργησε 

την ανάγκη να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και να υλοποιηθούν μέτρα και μηχανισμοί 

ασφαλείας για την μέγιστη ελαχιστοποίησή τους.  

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στις εφαρμογές Τραπεζικών 

πληροφοριακών συστημάτων και στις απειλές που δέχονται καθημερινά καθώς και στις 

πολιτικές και στους μηχανισμούς ασφαλείας  που εφαρμόζουν οι Τράπεζες ως 

βέλτιστες πρακτικές για την  αντιμετώπισή τους.   

Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των Τραπεζών και αναλυτικότερα της 

Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία της ασφάλειας τους 

και της ευθύνης για την ορθή διαχείριση τους από το Ανθρώπινο δυναμικό της και τους 

Τρίτους που εμπλέκονται στην χρήση τους.  

 

ABSTRACT 

Nowadays, the development of technology and automation of operations in the Banking 

sector as well as the simultaneous development of threats in their information systems 

and the managed data, has created the need to assess risks and implement security 

measures and mechanisms for maximum their minimization. 

In this thesis, the applications of Banking Information Systems and the threats they 

receive on a daily basis are referred, as well as to the policies and security mechanisms 

applied by the Banks as best practices for dealing with them. 

The purpose of this thesis is an integrated approach for the security of the Information 

Systems of the Banks and more specifically of Piraeus Bank to provide insight 

concerning the importance of their security and responsibility for their proper 

management by its Human Resources and the other external partners and service 

providers.   
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1. Εισαγωγή 
 

Για κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα, η εταιρική του πληροφορία  αποτελεί εξαιρετικά 

κρίσιμο στοιχείο. Ανάλογα με την αξία της, προστατεύεται με στόχο την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των πελατών, την διασφάλιση της συμμόρφωσης βάσει του 

εκάστοτε Κανονιστικού Πλαισίου και την  διαφύλαξη της θέσης του Πιστωτικού 

Ιδρύματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. (Μυρτίδης, 2008) 

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες είναι λόγω της 

αυξανόμενης εξάρτησής τους από τις πληροφορίες και από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα που τις διαχειρίζονται, από τις διασυνδέσεις των συστημάτων τους με 

πελάτες ή τρίτους, από τις μεταβολές στην τεχνολογία ή στην οργανωτική τους δομή 

λόγω των επιχειρηματικών τους αναγκών καθώς επίσης και από τις νέες τεχνολογικές  

απειλές που εμφανίζονται καθημερινά. 

Λόγω της σημαντικότητας της ασφάλειας των τραπεζικών δεδομένων, οι Τράπεζες 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές και 

στη διαχείριση των  τραπεζικών δεδομένων. Εκτός από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται, απαιτείται επίγνωση των κινδύνων και από τα εμπλεκόμενα μέρη 

αφού η συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφάλειας, εκτός από ατομική υποχρέωση του 

κάθε εργαζόμενου, είναι απόφαση και ευθύνη της διοίκησης της Τράπεζας. (ΕΤΙ, 2020 

Η ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Τράπεζες βασίζεται σε μια σειρά 

πολιτικών λαμβάνοντας υπόψη, τις κανονιστικές υποχρεώσεις, τις βέλτιστες 

πρακτικές καθώς και τις απαιτήσεις βασικών προτύπων πιστοποίησης. Οι πολιτικές 

αυτές στο σύνολο τους οριοθετούν το πλαίσιο Πολιτικής Ασφάλειας του κάθε 

Πιστωτικού Ιδρύματος.   Συγκεκριμένα για την Τράπεζα Πειραιώς για της οποίας την 

ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων γίνεται αναλυτική προσέγγιση στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, το Πλαίσιο Πολιτικής Ασφάλειας καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων σχετικά με την Ασφάλεια και εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις 

που προκύπτουν από τις ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, ΠΕΕ 59/18.1.2016 και τα διεθνή 

αναγνωρισμένα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013, PCI DSS (Payment Card Industry - 

Data Security Standards). 
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Η ανάπτυξη του Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών Πόρων έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη τις ειδικές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς, τους  παράγοντες όπως το εκάστοτε 

τεχνολογικό περιβάλλον, τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός πληροφοριακού 

συστήματος, καθώς επίσης τους ρόλους και τις αρμοδιότητες ως προς την ασφάλεια 

πληροφοριών που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα (δεδομένου ότι κάθε εργαζόμενος 

ανάλογα με τη θέση και το αντικείμενο εργασίας του, έχει συγκεκριμένες ευθύνες ως 

προς την θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριών της). 
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2. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στις τράπεζες 

 
2.1 Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα ανοικτό σύστημα που αποτελείται από υλικό, 

λογισμικό, ανθρώπους και διαδικασίες και το οποίο μέσα στα πλαίσια λειτουργίας ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης (επιχειρησιακό σύστημα) έχει ως σκοπό την παραλαβή 

δεδομένων από διάφορες πηγές και τη μετατροπή αυτών σε πληροφορίες με βάση 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζουν οι αναλυτές, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών του ΠΣ. (Αποστολάκης κ.ά., 2015) 

Η πρωτόγνωρη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

επηρεάζει τις επιχειρηματικές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα των 

επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Τραπεζών. Το επιχειρηματικό και ειδικά το Τραπεζικό 

περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σύνθετο με τις λειτουργικές μονάδες του να  

χρειάζονται περισσότερη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ολοκλήρωση για την 

ταχύτερη λήψη αποφάσεων, την βελτιστοποίηση της  διαχείρισης των πληροφορίας, 

των πελατών, των εξωτερικών συνεργατών και παρόχων κ. άλ. Σ΄αυτό το πλαίσιο οι 

Διοικήσεις των Τραπεζών επιβάλλουν  αποδοτικότερα πληροφοριακά συστήματα τα 

οποία θα μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα στον χώρο, να υποστηρίξουν 

σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και  επιχειρηματικές στρατηγικές. Επίσης, η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας του διαδικτύου, των φορητών συσκευών και εφαρμογών 

αυτοματοποιεί όλο και περισσότερο τις εργασίες των Τραπεζών και των δεδομένων 

που διαχειρίζονται. (Φιτσιλής, 2015) 

 

2.2 Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής Τράπεζων 

 

Οι τεχνολογίες Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στον Τραπεζικό χώρο σε όλο τον 

κόσμο αναπτύσσονται στα πλαίσια της ψηφιοποίησης που έχει επέλθει στον κλάδο με 

σκοπό την ολοένα και μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Λόγω των συνθηκών 

που προκάλεσε παγκοσμίως η ασθένεια  Covid-19, η χρήση των παρακάτω 

τεχνολογιών όχι μόνο ενισχύθηκε αλλά αναπτύχθηκαν και νέες με σκοπό την ασφάλεια 

των συναλλασσόμενων στις Τράπεζες.  Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των 

παλαιών και νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις τράπεζες.  
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 • Αυτόματες ταμειακές μηχανές (Automated Teller Machines, ATM): 

Μηχανήματα 24ωρης εξυπηρέτησης πελατών, με χρήση παγκοσμίως,  για ανάληψη και 

κατάθεση χρημάτων κατά κύριο λόγο με την χρήση κάρτας (χρεωστική αν είναι 

συνδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική). Ο πελάτης (κάτοχος της κάρτας) 

λαμβάνει από την Τράπεζα έναν μυστικό κωδικό PIN, τον οποίο και πρέπει να αλλάξει 

για λόγους ασφαλείας. Η  κάρτα δουλεύει με την χρήση του κωδικού και έχει εκ 

κατασκευής chip και μαγνητική ταινία για μεγαλύτερη ασφάλεια.  (Al-Hawari et al., 

2005). 

• Mobile Banking: Γίνεται με τη χρήση κινητού τηλεφώνου (smart phone), tablet ή 

ψηφιακής συσκευής PDA διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και σύνδεση στο 

internet. Ο πελάτης μέσω αυτής της εφαρμογής έχει παροχή της υπηρεσίας κινητής 

τραπεζικής και εξυπηρετείται για τραπεζικές εργασίες του, όπως αναζήτηση υπολοίπου 

τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορά χρημάτων, πληρωμές οργανισμών κ. άλ.  Για τη 

χρήση της παραπάνω υπηρεσίας, απαιτείται εγγραφή του πελάτη στην υπηρεσία  και 

κωδικός πρόσβασης τον οποίο μπορεί να  δημιουργήσει.  (Afshan & Sharif, 2016). 

• Internet Banking (Διαδικτυακή Τραπεζική): Παρέχεται στον πελάτη από την 

Τράπεζα μέσω καταστήματος  της ή με εγγραφή διαδικτυακά μέσω του site της. Ο 

πελάτης μπορεί να διαχειρίζεται  το Τραπεζικό του χαρτοφυλάκιο σχεδόν στο σύνολο 

των εργασιών αφού πρωτίστως έχει κάνει ταυτοποίηση και εισαγωγή με την χρήση 

ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) στην υπηρεσία της 

Τράπεζας μέσω internet. Ο πελάτης έχει πρόσβαση στην υπηρεσία και στο site  της 

Τράπεζας από τον  προσωπικού του  υπολογιστή όπου βρίσκεται σε όλο τον κόσμο.  

Μπορεί: να έχει την κίνηση των λογαριασμών και των καρτών που διαθέτει, να κάνει 

μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ή σε τρίτους, να κάνει πληρωμές  σε 

οργανισμούς κ. άλ. , καθώς και την δυνατότητα αλλαγής κωδικών πρόσβασης (Tan & 

Teo, 2010). 

• Video Teller Machine (VTM): Με την υπηρεσία αυτή συνδέεται εξ αποστάσεως ο 

πελάτης με υπάλληλο της Τράπεζας για να πραγματοποιήσει όλες τις τραπεζικές του 

συναλλαγές. Πρόκειται για νέα τεχνολογία με την οποία προσφέρονται υπηρεσίες στον 

πελάτη όμοιες με αυτές  των φυσικών καταστημάτων της Τράπεζας.  (Cano & 

Domenech-Asensi, 2011). 
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• Ασφαλής υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (Secure Short Messaging Service, 

SSMS): Χρησιμοποιείται για την αποστολή και την λήψη μηνυμάτων κειμένου στους 

πελάτες μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με τα 

στοιχεία των κινητών τηλεφώνων  από το πελατοκεντρικό σύστημα  της Τράπεζας το 

οποίο απαιτεί επικαιροποίηση των στοιχείων του πελάτη τακτικά και φυσικά όταν έχει 

γίνει κάποια αλλαγή.  Η τράπεζα στέλνει  μήνυμα με τον κωδικό extraPIN για να γίνει 

κάποια συναλλαγή καθώς και για κάθε συναλλαγή που έχει συμβεί στο λογαριασμό 

του. (Krugel, 2007). 

• Εφαρμογή πακέτου εργαλείων SIM (SIM Application-toolkit): Πρόκειται για μια 

τυπική κάρτα SIM με ένα διαδραστικό μενού που επιτρέπει στον πελάτη να 

αλληλοεπιδράσει με το δίκτυο, ξεκινώντας με πρωτοβουλία του πελάτη ο οποίος 

εισάγει συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδραστικό μενού για να μπορεί να  συνεχίσει 

τη χρήση της εφαρμογής. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να στέλνουν 

ενημερώσεις για τους πελάτες στις κάρτες SIM  τους μέσω του δικτύου ή να εκδίδουν 

εντελώς νέες κάρτες SIM. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η εφαρμογή της 

εταιρείας βρίσκεται στην κάρτα SIM και, ως εκ τούτου, παρέχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην τράπεζα (Cano & Domenech-Asensi, 2011). 

• Near Sound Data Transfer (NSDT): Γρήγορη, ασφαλής και άνετη τεχνολογία 

πληρωμής χωρίς επαφή. Χρησιμοποιείται στην κινητή τραπεζική, εφαρμόζεται σε  

κάθε κινητό τηλέφωνο και χρησιμοποιεί έναν κωδικό ηχητικού σήματος για ην 

επαλήθευση συναλλαγής όταν ο πελάτης κάνει κάποια πληρωμή, αντί της χρήσης  

SMS. Το NSDT επιτρέπει ασφαλείς συναλλαγές στην πλατφόρμα Tagpay, οι οποίες 

εκτελούνται μέσω της υπηρεσίας του πελάτη και της συσκευής αποδοχής 

αντιπροσώπου ή φορέα εκμετάλλευσης για πληρωμή. Ο πελάτης κάνει κατάθεση 

χρημάτων μέσω εγγεγραμμένου αντιπροσώπου και τα χρήματα μεταφέρονται σε ένα 

ψηφιακό πορτοφόλι. Με την  εφαρμογή  NSDT επιτυγχάνεται ταχύτητα επικοινωνίας 

και συμπίεσης δεδομένων,  ασφάλεια και κρυπτογραφία, ανίχνευση και διόρθωση 

σφαλμάτων. βελτιστοποίηση και απόδοση. (Krugel, 2007). 

• Κωδικός Αριθμός Ασφαλείας CVV (Card Verification Value): Είναι  τριψήφιος ή 

τετραψήφιος κωδικός ασφαλείας που αποτυπώνεται στην μπροστινή  ή πίσω όψη της 

χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του πελάτη για να  επαληθεύει την ταυτότητα του και 
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να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στα 

μηχανήματα ΑΤΜ. Ο 16ψήφιος κωδικός της κάρτας και ο  κωδικός CVV προκύπτουν 

με αλγόριθμο και είναι μοναδικοί. Η ονομασία του κωδικού CVV έχει διάφορες 

ονομασίες ανάλογα με τον εκδότη. Για κάρτα Visa ονομάζεται Card Verification Value 

(CVV), για MasterCard ονομάζεται Card Validation Code (CVC) και για American 

Express ονομάζεται Card Identification Number (CID).  ( euretirio.com) 

• RFID (Radio Frequency Identification): Είναι το ενσωματωμένο  chip στην κάρτα 

(χρεωστική/πιστωτική) και κάνει ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων κατά τις 

συναλλαγές του πελάτη, απλά με την τοποθέτηση της μπροστά από έναν αναγνώστη 

RFID και η πληρωμή γίνεται αυτόματα (Dahlberg et al., 2008). 

• Τηλεφωνική Τραπεζική (Phone Banking) ή Διαδραστική Φωνητική 

Ανταπόκριση (Interactive Voice Response, IVR): Απαιτείται εγγραφή του πελάτη 

σε μια υπηρεσία τηλεφωνικής Τραπεζικής στην οποία ο πελάτης αλληλοεπιδρά μέσω 

συστήματος (κάνοντας κλήση ) με την Τράπεζα, επιλέγοντας διάφορες επιλογές από 

ένα σύστημα φωνητικής διαδικασίας για να μιλήσει τηλεφωνικά με υπάλληλο για να 

του εκτελέσει συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές. Το σύστημα φωνητικής 

διαδικασίας χρησιμοποιεί αναγνώριση ομιλίας που ερμηνεύει τη φωνή του πελάτη. Ο 

πελάτης απαντά σε συγκεκριμένες ηχογραφημένες ερωτήσεις με απλές λέξεις όπως 

«ναι» ή «όχι» ή θα πρέπει να πληκτρολογήσει έναν αριθμό για να επιλέξει την 

επιθυμητή υπηρεσία. Το κόστος του Phone Banking  εξαρτάται από το κόστος των 

τηλεφωνικών κλήσεων (Tan, 2014). 

• Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών (Wireless Application Protocol, WAP): 

Χρησιμοποιείται στο Mobile Banking και η πρόσβαση του πελάτη στον Τραπεζικό 

ιστότοπο γίνεται μέσω Internet χρησιμοποιώντας εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο. Ο 

πελάτης έχει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό από το κινητό του τηλέφωνο. 

(Shaikh & Karjaluoto, 2015). 

• Μη δομημένα συμπληρωματικά δεδομένα υπηρεσίας (Unstructured 

Supplementary Service Data, USSD): Είναι υπηρεσία SMS με χρονική διάρκεια 

λειτουργίας και μενού από όπου ο πελάτης επιλέγει για να συνεχίσει. Ο πελάτης απαντά 

γρήγορα επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές από το μενού επιτρέποντας έτσι  την 
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επικοινωνία μεταξύ του πελάτη, του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και της τράπεζας. Η 

χρήση της υπηρεσίας USSD, απαιτεί κάρτα SIM με εγκατεστημένες τις κατάλληλες 

εντολές  για την υπηρεσία. Ο πελάτης χρησιμοποιεί τους προσωπικούς  του κωδικούς  

για την υπηρεσία USSD (από την Τράπεζα ή τον πάροχο κινητού δικτύου), καλεί τον 

αριθμό υπηρεσίας USSD και ο πάροχος του κινητού δικτύου του στέλνει το μενού όπου 

θα εισάγει από τις διαθέσιμες επιλογές (Krugel, 2007). 

• Ανέπαφες Πληρωμές (Contactless Payments using Near Field Technology, NFC): 

Πρόκειται για μια τεχνολογία μικρής εμβέλειας (10 cm μέγιστη απόσταση) και υψηλής 

συχνότητας, που με την αμφίδρομη επικοινωνία ραδιοκυμάτων επιτρέπει την 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ έξυπνων συσκευών με συμβατό λογισμικό. Η 

τεχνολογία NFC βασίζεται στην τεχνολογία RFID, και επιτρέπει τον ασύρματο 

σύντομο τρόπο πληρωμής ενώ για την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων  

χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. (Dahlberg et al., 2008). 

• Κινητό χρήμα (Mobile Money): Είναι πληρωμή και μεταφορά χρημάτων μέσω 

κινητού τηλεφώνου και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο κυρίως όμως σε 

αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν είναι συχνή η χρήση τραπεζικών λογαριασμών. 

Πάροχοι της υπηρεσίας είναι εταιρείες κινητών δικτύων σε συνεργασία με Τράπεζες. 

Με την χρήση ενός κωδικού PIN επαληθεύεται η συναλλαγή που πραγματοποιείται. 

Πρόκειται για έναν τρόπο πληρωμής χωρίς να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός και γι’ 

αυτό παρέχει ευκολία για συναλλαγές όπως πληρωμή λογαριασμών, αγορά προϊόντων  

και υπηρεσιών με κόστος για τον πελάτη και τον έμπορο ή πάροχο. (Kemp, 2008).    

2.3 Κίνδυνοι - Ασφάλεια – Μέτρα Προστασίας 

 
Όπως στις επιχειρήσεις , τους οργανισμούς το εμπόριο, την εκπαίδευση, έτσι και στον 

χώρο των Τραπεζών, τα Πληροφοριακά  Συστήματα είναι απαραίτητα για την 

λειτουργία τους. Η ευρεία και εκτεταμένη χρήση τους, κάνει αναγκαία την διατήρηση 

της ασφάλειας τόσο των  Δικτύων, όσο των Δεδομένων και της Επικοινωνίας.  

Οι κανόνες, τα μέτρα και οι διαδικασίες  για τον καθορισμό των φυσικών, 

διαδικαστικών και άλλων μέτρων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

αποτελούν την Πολιτική Ασφαλείας η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για την 

προσδοκώμενη συμπεριφορά των ατόμων σε μία Τράπεζα,  καθώς και τις διαδικασίες 
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στελέχωσης της, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν πριν το Πληροφοριακό 

Σύστημα λάβει Αποδοχή, καθώς και πώς θα ελέγχονται οι αλλαγές και τροποποιήσεις. 

(Γκρίτζαλης, 2004). 

Η πολιτική ασφαλείας μιας Τράπεζας για τα Πληροφοριακά της Συστήματα και τις  

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει,  πρέπει να εξελίσσεται συνέχεια λόγω των 

νέων κινδύνων που εμφανίζονται και της συνεχόμενης εξέλιξης των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  

Σε μία Τράπεζα σήμερα, η τυπική δομή των πληροφοριακών συστημάτων είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκη. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι  : (Εγχειρίδιο 

κυβερνοασφαλειας) 

 Τα πληροφοριακά συστήματα που  βρίσκονται στις υποδομές και τα κτήρια της 

Τράπεζας σε servers με δημόσια IP (Web, email, DNS κ.α.) οι οποίοι είναι 

συνδεμένοι με το δίκτυο της Τράπεζας και τους υπηρεσιακούς υπολογιστές των 

εργαζομένων.  

 Απομακρυσμένα καταστήματα της Τράπεζας σε άλλες περιοχές με την  

εσωτερική δικτυακή υποδομή τους, 

 Web εφαρμογές της Τράπεζας που βρίσκονται σε data centers ενός ή 

περισσοτέρων παρόχων cloud υπηρεσιών, 

 Υπάλληλοι της Τράπεζας σε τηλεργασία με απομακρυσμένη σύνδεση στα 

πληροφοριακά της συστήματα και στο εσωτερικό της δίκτυο, οι οποίοι 

διαχειρίζονται δεδομένα και πληροφορίες της χρησιμοποιώντας το οικιακό τους 

δίκτυο και υπολογιστή χωρίς να έχει γίνει έλεγχος για ύπαρξη ιών πριν, από την 

Τράπεζα.  

 Εξωτερικοί πάροχοι και προμηθευτές που αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν νέες 

εφαρμογές ή να αναβαθμίσουν  τις υφιστάμενες, καθώς και την τεχνική 

υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, και συνδέονται με 

το δίκτυο της τράπεζας απομακρυσμένα μέσω της υποδομής τους.  

 Είναι δύσκολο να επεξεργαστούν, να αποθηκευτούν και να κυκλοφορήσουν τα 

δεδομένα λόγω της δυσκολίας του ελέγχου της διασποράς τους και λόγω της 
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ευρείας διασποράς των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας. Επιπλέον ο  

κίνδυνος σε κακόβουλη δραστηριότητα αυξάνει λόγω της διασυνδεσιμότητας, 

των πολλών εφαρμογών και των συνδεδεμένων συσκευών καθώς επίσης και της 

πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος (cloud, multi-cloud). 

Λόγω της πολυπλοκότητας της δομής των πληροφοριακών συστημάτων των Τραπεζών  

αυξάνεται η ανάγκη για προστασία των δεδομένων τους, από τον κίνδυνο διαρροής, 

αλλοίωσης και κακόβουλης διαχείρισής τους.   

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών υπάρχου  διάφορα μοντέλα άμυνας 

όπως:   

Άμυνα σε βάθος (defense in depth), όπου  εφαρμόζονται μέτρα και μηχανισμοί 

ασφάλειας σε διαδοχικά στρώματα σε όλο το δίκτυο και τις πληροφορίες της Τράπεζας 

για την προστασία τους από απειλές. Κάθε στρώμα δεν αντιμετωπίζει όλες τις απειλές, 

ενώ όλα μαζί συνολικά αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις επιθετικές τεχνικές που 

απειλούν την Τράπεζα με μηχανισμούς όπως Πολιτικές και διαδικασίες (ανάλυση 

κινδύνου, εκπαίδευση χρηστών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.), Προστασία 

εφαρμογών και δεδομένων (data backup, κρυπτογράφηση κ.α.). Θεωρείται  

αποτελεσματική στρατηγική που μειώνει τις κακόβουλες απειλές και ελαχιστοποιεί τη 

ζημία που θα προκληθεί.  

 

Άμυνα  “zero trust” , που αποτελεί μοντέλο ασφάλειας βασιζόμενο στο ότι οι απειλές 

υπάρχουν έξω και μέσα από τις παραδοσιακές περιμέτρους των δικτύων και 

ακολουθείται εμπεριστατωμένη παρακολούθηση κινήσεων. Καταγράφονται 

αναλυτικά αιτήματα πρόσβασης, αλλαγές ρυθμίσεων και ότι συμβαίνει στο δίκτυο της 

Τράπεζας και ακολουθεί έλεγχος αυτοματοποιημένος και συνεχής για να εντοπισθεί 

κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Το μοντέλο συμβάλει αποτελεσματικά στην 

αντιμετώπιση περιστατικών και αφού αξιολογηθεί η ζημία που έχει προκληθεί 

συνέχεια έχει η ανάκαμψη των λειτουργιών της Τράπεζας που προσβλήθηκαν. 

2.4 Αξιολογώντας τον κίνδυνο 

 

Η εξάρτηση των Τραπεζών από τις τεχνολογίες της Πληροφορικής λόγω της 

ψηφιοποίησης των περισσότερων εργασιών τους, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.  Οι 
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τεχνολογίες αυτές απειλούνται από κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν και είναι 

επιβλαβείς για τα πληροφοριακά συστήματα με επιπτώσεις στην λειτουργία της 

Τράπεζας, στους χρήστες των συστημάτων αλλά και στις υποδομές της εξαιτίας της 

παραβίασης και της έλλειψης  εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 

των Τραπεζικών πληροφοριών που επεξεργάζονται τα πληροφοριακά συστήματα. Οι 

κίνδυνοι που απειλούν τις τεχνολογίες πληροφορικής είναι κακόβουλες επιθέσεις , 

λάθη των χρηστών, καταστροφές κ.άλ., και οι Διοικήσεις των Τραπεζών για να την 

συνολική τους αντιμετώπιση,  καθιερώνουν ένα γενικό πλαίσιο  διαχείρισης κινδύνου 

σχετικά με την χρήση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων..  

Το Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου αποτελείται από ενέργειες όπως:  

 Εντοπισμός  των πηγών των  απειλών προς την Τράπεζα (κακόβουλες ομάδες, 

ανταγωνιστές, άλλα κράτη, φυσικές απειλές, λάθη κ.λπ.,  

 Εντοπισμός των γεγονότων που μπορεί να συμβούν  

 Εντοπισμός των ευάλωτων πληροφοριακών  συστημάτων της Τράπεζας προς 

τους κινδύνους  

 Εκτίμηση της πιθανότητας αντιμετώπισης των γεγονότων, 

 Εκτίμηση των επιπτώσεων στα συστήματα της Τράπεζας από την 

πραγματοποίηση κάποιου απειλητικού γεγονότος, 

 Υπολογισμός του κινδύνου που προκύπτει από τον συνδυασμό της πιθανότητας 

αντιμετώπισης κάποιου γεγονότος και των επιπτώσεων στα πληροφοριακά 

συστήματα της Τράπεζας από την πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος. 

Η Τράπεζα μετά τον υπολογισμό του κινδύνου, επιλέγει τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ασφάλεια του/των πληροφοριακού/ών συστήματος/των της. 

2.5 Πολιτική Ασφαλείας  

 

Η κάθε Τράπεζα αναπτύσσει Πολιτική Ασφαλείας με την εφαρμογή της οποίας θα 

πετύχει την μέγιστη ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων από τους 

κινδύνους που τυχόν θα προκύψουν. Η Πολιτική Ασφαλείας ορίζει τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες υλοποίησης των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, εγκεκριμένες από την 
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Διοίκηση της Τράπεζας, επικαιροποιημένες  ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η 

εφαρμογή τους πρέπει να τηρείται πιστά από όλους τους εμπλεκόμενους με απώτερο 

σκοπό την συνολική ασφάλεια της Τράπεζας και των συστημάτων της. Για την 

αποτελεσματικότητα της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής Ασφαλείας των 

πληροφοριακών συστημάτων, θα πρέπει να οριστούν τα στελέχη για τους κατάλληλους 

ρόλους και αρμοδιότητες, να διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και η Τράπεζα 

να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της παραπάνω Πολιτικής.  

2.6 Βέλτιστες Πρακτικές Ασφάλειας 

 

Οι βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μιας 

Τράπεζας είναι : 

 Καταγραφή υλικού και λογισμικού 

Καταγραφή όλου του εξοπλισμού (συσκευές, λογισμικό) των πληροφοριακών 

συστημάτων της Τράπεζας για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και 

συντήρησης, Η διαχείριση του εξοπλισμού εξαρτάται από το μέγεθος της Τράπεζας και 

είναι πιο απαιτητική όσο πιο μεγάλη είναι αυτή σε μέγεθος. Αν δεν υπάρχει σύστημα 

για την τακτική καταγραφή του εξοπλισμού και του λογισμικού, υπάρχουν για την 

Τράπεζα κίνδυνοι όπως : 

 Να μην γίνει αντιληπτή η εισαγωγή στο δίκτυό της, μη εξουσιοδοτημένων 

συσκευών.  

 Η σάρωση IP διευθύνσεων της από κακόβουλους με αυτοματοποιημένο τρόπο 

για τον εντοπισμό των  μη προστατευμένων συστημάτων της προκειμένου να 

μπορούν να τα απειλήσουν εξ αποστάσεως. 

  Να υπάρχουν μη καταγεγραμμένοι υπολογιστές στο εσωτερικό δίκτυο της 

Τράπεζας χωρίς ασφαλής ρυθμίσεις και χωρίς ενημέρωση των πρόσφατων 

εκδόσεων των εφαρμογών με κίνδυνο μόλυνσης  από το διαδίκτυο ή από 

κακόβουλα εισερχόμενα mail. 

 Να μην γίνονται αντιληπτές συνδέσεις  ή αποσυνδέσεις  κινητών συσκευών. 

Μέτρα προστασίας  
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-Αναπτύσσεται πολιτική καταγραφής υλικού και λογισμικού όπου περιγράφεται ο 

σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, οι ρόλοι και οι ευθύνες. 

-Η Τράπεζα πρέπει να τηρεί ηλεκτρονικά, επικαιροποιημένο αρχείο του εξοπλισμού 

της πληροφορικής (συσκευές και λογισμικό) που διαθέτει σε όλες τις κτηριακές δομές 

της και τις εφαρμογές που φιλοξενούνται σε cloud περιβάλλοντα. Το αρχείο θα περιέχει 

ταξινομημένο σε ομάδες όλο τον εξοπλισμό και τα αναλυτικά τους στοιχεία, όπως 

όνομα, ιδιοκτήτης, IP διεύθυνση, έκδοση, περιγραφή λειτουργίας, τοποθεσία κ.λπ.  Ως 

ιδιοκτήτης ορίζεται για κάθε συσκευή του εξοπλισμού της Τράπεζας, το τμήμα ή ο 

υπάλληλος που έχει καταγραφεί στο αρχείο, προκειμένου να έχει την ευθύνη κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής της.  

-Καταγράφονται οι διαδικασίες χρήσης φορητών μέσων αποθήκευσης (USB, 

εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD), προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη 

προστασία των συστημάτων και πληροφοριών της Τράπεζας. Στις διαδικασίες 

ορίζονται  οι χρήσεις και οι τύποι φορητών μέσων αποθήκευσης  που επιτρέπονται, 

καθώς και ότι απαιτείται για την προστασία τους, για την απώλεια ή την κλοπή τους 

και για την απομάκρυνση ή την καταστροφή τους. 

-Διασφαλίζεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα της Τράπεζας, δεν είναι 

προσβάσιμα σε  κινητές συσκευές (laptops, tablets, smartphones) των εργαζομένων 

όταν τις φέρουν μαζί τους στον χώρο εργασίας και επίσης οι παραπάνω συσκευές δεν 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της Τράπεζας. Οι κινητές συσκευές σαρώνονται 

(scanning) από ειδικό πρόγραμμα, ελέγχονται και διαμορφώνονται με τα κατάλληλα 

μέτρα προστασίας από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας. 

 Ασφαλής διαμόρφωση εξοπλισμού και εφαρμογών 

Τις περισσότερες φορές, απαιτείται διαμόρφωση (σε τακτική βάση) στα εργοστασιακά 

χαρακτηριστικά ή ρυθμίσεις  των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών στον 

εξοπλισμό των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας προκειμένου να 

διασφαλιστεί η προστασία τους. Για παράδειγμα,  username / password 

(εργοστασιακά),  πρωτόκολλα ευάλωτα λόγω μη ενημέρωσης τρέχουσας έκδοσης κ.α.. 

Κάποιες φορές, λόγω μη έγκαιρης λήψης ενημερώσεων η Τράπεζα μπορεί να 
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κινδυνεύει να χρησιμοποιήσει εφαρμογές με ευπάθειες και αυτό να οδηγήσει σε μη 

εξουσιοδοτημένες προσβάσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων της. 

Μέτρα προστασίας  

Η Τράπεζα: 

▬ Αναπτύσσει πολιτική ασφαλούς διαμόρφωσης εξοπλισμού πληροφορικής και 

εφαρμογών, για να περιγράψει σκοπό, πεδίο εφαρμογής, ρόλους και ευθύνες, 

καθώς επίσης και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή της. 

▬ Αποσύρει εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές για τα οποία έχει 

διακοπεί η υποστήριξη από τον κατασκευαστή. 

▬ Διασφαλίζει ότι έχει γίνει αλλαγή των κατασκευαστικών passwords σε κάθε νέο 

εξοπλισμό που εγκαθιστά και εφαρμόζει ρυθμίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα 

▬ Χρησιμοποιεί λειτουργικά συστήματα με ενημερωμένες εκδόσεις και ρυθμίζει τις 

συσκευές να λαμβάνουν αυτόματα ενημερώσεις. Χρησιμοποιεί  firewall σε κάθε 

τερματικό και server για να εμποδίζει κάθε σύνδεση δικτυακή από και προς τη 

συσκευή, με εξαίρεση την περίπτωση που αυτό απαιτείται και ορίζεται από τις 

ανάγκες της Τράπεζας. Στις δικτυακές συσκευές πρέπει να απενεργοποιείται κάθε 

περιττή υπηρεσία, να ενεργοποιείται η λειτουργία “port security” στα switches, 

Πρέπει να απενεργοποιούνται τα interfaces, τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (στους 

routers), και οι θύρες (στα switches), που δεν χρησιμοποιούνται. Για την πρόσβαση 

σε όλες τις κρίσιμες δικτυακές συσκευές, η Τράπεζα εφαρμόζει την 

αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων. Απενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών που δεν 

υφίσταται η ανάγκη χρήσης τους, εφαρμόζει με αυτοματοποιημένο τρόπο και 

χρόνο τις επικαιροποιήσεις στις ρυθμίσεις ασφαλείας και ρυθμίζει να μην είναι 

εφικτή η σύνδεση φορητών μέσων αποθήκευσης σε πληροφοριακά συστήματα που 

χαρακτηρίζονται κρίσιμα 

Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σε λογαριασμούς υπηρεσιών όπου 

η ασφάλεια ρυθμίζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο προτιμάται να εκχωρούνται στους 

χρήστες τα ελάχιστα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτούνται, να γίνεται αλλαγή των 
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κωδικών πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα και να απενεργοποιούνται οι 

προσβάσεις χρηστών που δεν είναι υπηρεσιακά ενεργοί. 

 Περιορισμός  χρήσης  και εκτέλεσης  προγραμμάτων και υπηρεσιών 

Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, εφαρμόζεται η 

αρχή της ελάχιστης λειτουργικότητας  βάσει της οποίας τα συστήματα παρέχουν μόνο 

τις λειτουργίες που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή αποστολή της Τράπεζας. Όσο 

περισσότερες είναι οι εφαρμογές σε ένα σύστημα, τόσο μεγαλώνει η «επιφάνεια 

επίθεσης» του συστήματος, δηλαδή τα διαφορετικά σημεία εισόδου τα οποία είναι 

εκτεθειμένα και μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση. 

Η αύξηση της επιφάνειας επίθεσης ενέχει κάποιους σοβαρούς κινδύνους: 

▬ Οι κακόβουλοι προσπαθούν να σαρώνουν συνεχώς τα δίκτυα των Τραπεζών για 

εντοπισμό ανοικτών  θυρών και  υπηρεσιών σ’ αυτές, με σκοπό την αναζήτηση 

ευάλωτων εκδόσεων και ευπαθειών. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες 

και με την βοήθεια εκτέλεσης κατάλληλου κώδικα (exploit), προσπαθούν να  

αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.  

▬ Λόγω της βελτίωσης των μέτρων ανίχνευσης και αποκλεισμού του κακόβουλου 

λογισμικού, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν  τεχνικές εξελιγμένες που ονομάζονται 

fileless attacks, στις οποίες ο κακόβουλος κώδικας εκτελείται απευθείας στη μνήμη 

και δεν συνοδεύεται από αποθήκευση εκτελέσιμου αρχείου στο σκληρό δίσκο, με 

αποτέλεσμα το antivirus στις περισσότερες περιπτώσεις να μην ανιχνεύει την 

επίθεση. Οι επιθέσεις ξεκινούν με ένα phishing email που επιδιώκει να πείσει το 

χρήστη να ανοίξει το συνημμένο αρχείο ή το link που περιέχεται σε αυτό, κατόπιν 

, εκτελείται στη μνήμη script κώδικας από προεγκατεστημένα και white-listed 

εργαλεία των Windows, όπως είναι το PowerShell, το Windows Management 

Instrumentation (WMI) κ.α., υλοποιώντας τους σκοπούς του επιτιθέμενου χωρίς να 

γίνεται αντιληπτός. 

Μέτρα προστασίας  

▬ Η Τράπεζα αναπτύσσει πολιτική με κανόνες και αρχές για την εγκατάσταση, την 

χρήση και την εκτέλεση λογισμικού όπου γίνεται περιγραφή του σκοπού, του 

πεδίου εφαρμογής, των ρόλων και των ευθυνών. 
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▬ Στα τερματικά και στον εξοπλισμό πληροφορικής γίνεται  αυτοματοποιημένα 

σάρωση σε τακτική βάση για την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων ανοικτών 

δικτυακών θυρών και υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας, χρήστες των 

συστημάτων, απαγορεύεται να  απενεργοποιήσουν ή να τροποποιήσουν τις 

ρυθμίσεις ασφάλειας στο λειτουργικό τους σύστημα εκτός αν έχουν εγκεκριμένη 

ειδική πρόσβαση και ρόλο ή  που το επιτρέπει. 

▬ Δημιουργεί κατάλογο με τις μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και κατηγορίες 

εκτελέσιμων αρχείων για να  απαγορευτεί η εκτέλεσή τους στους servers και στους  

υπολογιστές (σταθμούς εργασίας) της Τράπεζας (application blacklisting). 

▬ Στο λειτουργικό σύστημα της Τράπεζας επιβάλλεται η εκτέλεση μόνο ψηφιακά 

υπογεγραμμένων scripts, εκτελέσιμων αρχείων, οδηγών συσκευών και υλικό 

λογισμικού (firmware) και  ανιχνεύεται και εμποδίζεται η εκτέλεση κακόβουλου 

κώδικα. 

▬ Δημιουργεί κατάλογο με εξουσιοδοτημένες εφαρμογές και διασφαλίζεται ότι μόνο 

αυτές θα εκτελούνται στους servers και στους υπολογιστές της Τράπεζας. 

 

 Έλεγχος πρόσβασης 

Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας  σε εξουσιοδοτημένους 

χρήστες και διεργασίες περιορίζεται με βάση τις αρχές των ελάχιστων προνομίων (least 

privilege) και της ανάγκης γνώσης (need-to-know). 

Η χορήγηση προνομίων και δικαιωμάτων πρόσβασης λόγω λανθασμένου χειρισμού  σε 

χρήστες και σε διεργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό τους,  προσφέρουν στους 

κακόβουλους δυνατότητες για εξάπλωση στο δίκτυο της Τράπεζας. 

Μέτρα προστασίας  

▬ Αναπτύσσεται πολιτική ελέγχου πρόσβασης, που θα περιγράφει σκοπό, πεδίο 

εφαρμογής, ρόλους και ευθύνες και θα συμπεριλαμβάνει και τις διαδικασίες 

υλοποίησης της. 

▬ Διασφαλίζεται η μοναδικότητα του λογαριασμού χρήστη για το προσωπικό και 

τους εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας με σκοπό την ασφάλεια των 
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πληροφοριακών της συστημάτων και την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων σ 

’αυτά.  

▬ Δημιουργείται κατάλογος με τους λογαριασμούς όλων των χρηστών με  

ονοματεπώνυμο, ημερομηνία έναρξης / λήξης, προσβάσεις και  θέση εργασίας  για 

τον κάθε υπάλληλο. 

▬ Διασφαλίζεται η χορήγηση αποκλειστικά  προσβάσεων απλού χρήστη στους 

χρήστες που εκτελούν αποκλειστικά μη διαχειριστικές εργασίες καθημερινής 

ρουτίνας (π.χ. χρήση προγραμμάτων word, excel, ανάγνωση και αποστολή e-mail, 

περιήγηση στο Internet κ. άλ.)  

▬ Διασφαλίζεται η χορήγηση λογαριασμού απλού χρήστη ως δεύτερος , σε χρήστες 

με προσβάσεις αυξημένων προνομίων λόγω θέσης.  

▬ Σε κάθε ρόλο εκχωρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προνόμια. 

▬ Εφαρμόζεται η τεχνική «διπλής εξουσιοδότησης» για να απαιτείται η έγκριση δύο 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στην εκτέλεση κρίσιμων και ευαίσθητων λειτουργιών. 

 Αυθεντικοποίηση χρηστών 

Αυστηρά μέτρα και διαδικασίες για την επιβεβαίωση κάθε χρήστη που επιθυμεί 

πρόσβαση στο δίκτυο του Οργανισμού. 

Η παραβίαση των συστημάτων αυθεντικοποίησης  είναι ο στόχος για κάθε επιτιθέμενο, 

καθώς έχει ως αποτέλεσμα την κλοπή ταυτότητας και την απόκτηση  μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα της Τράπεζας. Οι τρόποι που μπορεί 

κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση  σε λογαριασμό χρήστη είναι: 

▬ Αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης 

▬ Μη ασφαλής αποθήκευση των κωδικών από τον χρήστη 

▬ Αδύναμες κρυπτογραφικές τεχνικές  

▬ Κλοπή κωδικού πρόσβασης χρήστη από τον προσωπικό λογαριασμό του, ιδιαίτερα 

αν χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό και σε υπηρεσιακό λογαριασμό της Τράπεζας 

▬ Εξαπάτηση του χρήστη έτσι ώστε να αποκαλύψει ο ίδιος τους κωδικούς πρόσβασής 

του 

▬ Χρήση κακόβουλου λογισμικού (malware) για ανάκτηση κωδικών πρόσβασης από 

τη μνήμη του υπολογιστή ή από το δίκτυο 
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Μέτρα προστασίας  

▬ Αναπτύσσεται πολιτική αυθεντικοποίησης χρηστών, όπου περιγράφεται σκοπός, 

πεδίο εφαρμογής, ρόλους και ευθύνες, καθώς επίσης και τις διαδικασίες 

υλοποίησης της 

▬ Πρέπει οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες να είναι 

αποκλειστικά ισχυροί. Να έχουν μήκος τουλάχιστον οχτώ (8) χαρακτήρων, να 

περιέχουν τουλάχιστον ένα (1) κεφαλαίο γράμμα, ένα (1) μικρό γράμμα, έναν (1) 

αριθμό και έναν (1) ειδικό χαρακτήρα και να μην είναι ονόματα ή κοινές λέξεις που 

υπάρχουν σε λεξικά. Η αλλαγή τους γίνεται υποχρεωτικά ανά  τρείς (3) μήνες 

▬ Να ορίζεται μέγιστο όριο πέντε (5) συνεχόμενων ανεπιτυχών προσπαθειών για το 

κλείδωμα του κωδικού πρόσβασης 

▬ Η αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης γίνεται σε κρυπτογραφημένη μορφή με 

την χρήση oneway hash αλγορίθμων με την επιπλέον προσθήκη στον υπολογισμό 

μίας ακολουθίας τυχαίων δεδομένων 

▬ Η μετάδοση κωδικών πρόσβασης μέσω δικτύου γίνεται αποκλειστικά με χρήση 

κρυπτογραφίας 

▬ Ρυθμίζεται κλείδωμα οθόνης στους σταθμούς εργασίας μετά από 15 λεπτά(max) 

αδράνειας του χρήστη και ξεκλείδωμα αυτής με εκ νέου αυθεντικοποίηση του 

χρήστη. Σκοπός η αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 

▬ Εφαρμόζεται αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων: 

• για την πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών με αυξημένα προνόμια  

•  για την απομακρυσμένη πρόσβαση χρήστη στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας 

(remote access) 

• για κάθε χρήστη που επιθυμεί πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα 

Με τη χρήση αυθεντικοποίησης δύο παραγόντων βελτιώνεται η ασφάλεια, αφού 

προστίθεται ακόμα μια παράμετρος εκτός από τον κωδικό πρόσβασης, για την 

ταυτοποίηση του χρήστη.  

 Ασφάλεια δικτύων 

Τεχνολογίες και ρυθμίσεις ασφαλούς αρχιτεκτονικής συμβάλουν στην προστασία των 

πληροφοριακών συστημάτων της κάθε Τράπεζας. Προτεραιότητα αποτελεί η 
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προστασία του δικτύου της, από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές και όταν δεν είναι 

εφικτή θέτει τα Τραπεζικά πληροφοριακά συστήματα  σε κινδύνους όπως:  

 Μόλυνση με κακόβουλο λογισμικό 

 Κακόβουλη επίθεση σε μη προστατευμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας του δικτύου 

της Τράπεζας με συνέπεια την υποκλοπή πληροφοριών και κωδικών πρόσβασης 

 Αλλοίωση ιστοσελίδων 

 Απειλές σε ασύρματα δίκτυα όπως :  

• Μη εξουσιοδοτημένο σημείο πρόσβασης  

• Επίθεση “evil twin”: παραλλαγή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου  

το μη εξουσιοδοτημένο access point μεταδίδει  με δυνατότερο σήμα το ίδιο 

ακριβώς όνομα (SSID, Service Set Identifier ,  με το νόμιμο εξουσιοδοτημένο 

της Τράπεζας με αποτέλεσμα ο επιτιθέμενος να  υποκλέψει κωδικούς 

πρόσβασης και πληροφορίες από την σύνδεση ανυποψίαστων χρηστών  

Μέτρα προστασίας:  

▬ Σχεδίαση δικτυακής υποδομής και ανάπτυξη πολιτικής ασφαλείας των δικτύων της 

Τράπεζας με περιγραφή σκοπού, πεδίου εφαρμογής, ρόλων και ευθυνών καθώς και 

ανάπτυξη των διαδικασιών της υλοποίησής της και μέτρων προστασίας 

▬ Η κάθε Τράπεζα πρέπει να τηρεί σε ασφαλές σημείο, λεπτομερή διαγράμματα με 

την απεικόνιση όλων των δικτυακών της συνδέσεων και συσκευών, μαζί με τα 

χαρακτηριστικά τους 

▬ Πρέπει να τηρείται  αρχείο σε ασφαλές μέρος, με τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης 

των firewalls 

▬ Οι servers της Τράπεζας με δημόσια IP διεύθυνση (π.χ. web servers, mail servers, 

VPN servers κ.λπ.) πρέπει να βρίσκονται σε διακριτή δικτυακή ζώνη (υποδίκτυο)  

διαχωρισμένη με φυσικό ή λογικό τρόπο από το υπόλοιπο δίκτυο της 

▬ Εγκατάσταση firewall στην εξωτερική περίμετρο του δικτύου, για τον έλεγχο της  

εισερχόμενης και εξερχόμενης πληροφορίας που απαιτείται για την λειτουργία της 

Τράπεζας 

▬ Διαχωρισμός εσωτερικού δικτύου σε διακριτά υποδίκτυα,  ανάλογα με την 

κρισιμότητα και την  ευαισθησία των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας 

και φιλτράρισμα της εισερχόμενης πληροφορίας σ’ αυτά 
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▬ Διασφάλιση ότι η απομακρυσμένη πρόσβαση (τηλεργασία) των εργαζομένων της 

Τράπεζας στο εσωτερικό δίκτυο της, γίνεται μέσω VPN (Virtual Private Network) 

με αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων  και με τη χρήση  πρόσφατων αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης 

▬ Διασφάλιση  αυθεντικοποίησης μέσω διακομιστή μεσολάβησης επιπέδου 

εφαρμογής  του συνόλου του δικτύου με ρύθμιση της απαγόρευσης της μη 

εξουσιοδοτημένης σύνδεσης 

▬ Ανίχνευση και πρόληψη κακόβουλων επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα 

της Τράπεζας και δικτυακός διαχωρισμός των ευαίσθητων υπηρεσιών λόγω 

πιθανότητας στοχοποίησης (π.χ. web υπηρεσίες). 

Ασφάλεια ασύρματων δικτύων 

▬ Τα ασύρματα δίκτυα της Τράπεζας είναι υποχρεωτικά διαχωρισμένα από το 

υπόλοιπο δίκτυο της 

▬ Απενεργοποιείται η ασύρματη πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του 

wireless access point της τράπεζας 

▬ Η Τράπεζα εφαρμόζει το πρωτόκολλο 802.1x (network access control) για τον 

έλεγχο των συσκευών που μπορούν να αυθεντικοποιηθούν στο δίκτυο 

▬ Η Τράπεζα πρέπει να διασφαλίσει  την κρυπτογράφηση της ασύρματης δικτυακής 

κυκλοφορίας  με τον αλγόριθμο Advanced Encryption Standard (AES) με χρήση 

κλειδιού μήκους 256 bits, και  την χρήση ασύρματου  συστήματος ανίχνευσης 

κακόβουλων εισβολών για την ανίχνευση μη εγκεκριμένων ασύρματων σημείων 

πρόσβασης (wireless access points) συνδεδεμένων στο δίκτυο της. 

 Προστασία από κακόβουλο λογισμικό 

Η Πολιτική Ασφαλείας της Τράπεζας ορίζει τις πρακτικές και τις τεχνολογίες 

Πληροφορικής για την ανίχνευση και τη μη εγκατάσταση ή εκτέλεση κακόβουλου 

λογισμικού  στα πληροφοριακά συστήματα και στο δίκτυο της. Το κακόβουλο 

λογισμικό είναι από τις πιο σοβαρές απειλές για τα πληροφοριακά συστήματα και οι 

κίνδυνοι είναι διάφοροι( κλοπή ή παραβίαση κωδικών, κλοπή ή αλλοίωση τραπεζικών 

δεδομένων και στοιχείων). Η απειλή από τον κακόβουλο κώδικα προσβάλει τα 

πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας με διάφορους τρόπους, από εισερχόμενο mail, 

μολυσμένες διαδικτυακές σελίδες, μέσα αποθήκευσης (USB, πρόσθετοι σκληροί 
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δίσκοι»). Ο κακόβουλος κώδικας μπορεί να μολύνει τα συστήματα με διάφορους 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένων του email, μολυσμένων ιστοσελίδων και φορητών 

μέσων αποθήκευσης (USB, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι). Για την ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας και του εξοπλισμού πληροφορικής της , η 

πολιτική ασφαλείας της κάθε τράπεζας εφαρμόζει μηχανισμούς  προστασίας σε όλα τα 

σημεία εισόδου και εξόδου των συστημάτων (σταθμοί εργασίας, web servers, mail 

servers, servers, remote access servers, firewalls). 

Μέτρα προστασίας 

▬ Λογισμικό προστασίας κακόβουλων προγραμμάτων (anti-malware software) στα 

τερματικά και τους servers της Τράπεζας, με αυτοματοποιημένη λειτουργία,  

κεντρικά διαχειριζόμενο και με συνεχή δράση, και με τακτική ενημέρωση της 

βάσης δεδομένων των υπογραφών του (signature database) 

▬ Αυτόματη σάρωση μέσων αποθήκευσης (USB, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, 

CD, DVD), συνδεόμενα σε τερματικά και συσκευές,  για αποφυγή κακόβουλου 

λογισμικού (anti-malware scanning) 

▬ Οι web browsers και e-mail clients που είναι εγκατεστημένα στα πληροφοριακά 

συστήματα της Τράπεζας πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης, αυτόματης 

ενημέρωσης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης 

▬ Χρήση πρωτοκόλλου αναγνώρισης (DNS filtering) για αποφυγή εισόδου σε  

κακόβουλα domains 

▬ Φιλτράρισμα του URL για αποφυγή πρόσβασης σε μη εγκεκριμένες ιστοσελίδες 

από την πολιτική ασφάλειας της Τράπεζας 

▬ Έλεγχος και αποκλεισμός εισερχόμενων κακόβουλων emails 

▬ Ανίχνευση και πρόληψη εισβολών σε κάθε server κρίσιμης σημασίας ων 

πληροφοριακών συστημάτων και σε κάθε τερματικό της Τράπεζας (web, email, 

DNS κ.α.). 

 Τήρηση και ανάλυση αρχείων καταγραφής συμβάντων 

Συλλογή, τήρηση και ανάλυση αρχείων με καταγεγραμμένα όλα τα συμβάντα στο 

σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας με σκοπό την ανίχνευση και 

την αντιμετώπιση περιστατικών κακόβουλων επιθέσεων. Η μη ορθή διαχείριση της 

καταγραφής και οι επιπτώσεις της, επιφέρουν κίνδυνο για την υποκλοπή και την 
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αλλοίωση των δεδομένων και των πληροφοριών της Τράπεζας καθώς επίσης και για 

την διερεύνηση βασικών στοιχείων (χρόνος, τρόπος) των κακόβουλων επιθέσεων στα 

συστήματα της.   

Μέτρα προστασίας  

▬ Η καταγραφή και παρακολούθηση συμβάντων περιγράφει σκοπό, πεδίο 

εφαρμογής, ρόλους, ευθύνες καθώς και διαδικασίες καταγραφής 

▬ Έλεγχος ενεργοποίησης της διαδικασίας καταγραφής συμβάντων σε όλους τα 

τερματικά, servers και δικτυακές συσκευές της Τράπεζας 

▬ Συγχρονισμός  ρολογιών σε όλες τις συσκευές  για την ακριβή συσχέτιση 

συμβάντων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 

▬ Διασφάλιση καταγραφής των συμβάντων (αυθεντικοποίηση χρηστών σε όλα τα 

πληροφοριακά συστήματα (είσοδο/έξοδο), πρόσβαση σε αρχεία, αποτυχημένες 

προσπάθειες εκτέλεσης αρχείων, χρήση ειδικών προνομίων, χρήση των εφαρμογών 

του συστήματος, αλλαγή σε λογαριασμούς και στην πολιτική ασφάλειας,  αιτήματα 

HTTP και DNS, μεταφορά δεδομένων από και προς φορητά μέσα αποθήκευσης 

όπου αυτό είναι επιτρεπτό) 

▬ Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία 

όπως (πηγή γεγονότος, ημερομηνία, χρήστης, IP διεύθυνση πηγής, IP διεύθυνση 

προορισμού κ.λπ.) 

▬ Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων φυλάσσονται ένα (1) έτος τουλάχιστον, 

προστατεύονται από πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων 

▬ Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων αποθηκεύονται σε κεντρικό server για ανάλυση 

και επιθεώρηση και η καταγραφή γίνεται από χρήστες με ειδική εξουσιοδότηση 

 

 Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών 

Στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας εφαρμόζονται αρχές προστασίας των 

πληροφοριών  σε όλη την διαδικτυακή πρόσβαση των χρηστών αφού οι διαδικτυακές 

εφαρμογές αποτελούν κίνδυνο για κακόβουλες επιθέσεις ειδικά κατά την εκτέλεση 

τραπεζικών εργασιών από πελάτες της Τράπεζας (κλοπή χρηματικών ποσών από 

χρήστες και τραπεζικά ιδρύματα, κωδικών πρόσβασης και αριθμών πιστωτικών 

καρτών). 
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Μέτρα προστασίας  

▬ Η Τράπεζα αναπτύσσει πολιτική ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών 

▬ Ορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας της εφαρμογής, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο 

βαθμό κρισιμότητας των λειτουργιών της και της ευαισθησίας των δεδομένων που 

επεξεργάζεται 

▬ Χρησιμοποιούνται αξιόπιστες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών 

▬ Διασφαλίστε ότι υλοποιούνται τεχνικές κωδικοποίησης χαρακτήρων 

▬ Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι υλοποιούνται  για την διαχείριση εισόδου, οι παρακάτω 

τεχνικές ασφαλούς αυθεντικοποίησης:  

• οι κωδικοί πρόσβασης είναι ισχυροί 

• εφαρμόζεται αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων όπου ορίζουν οι απαιτήσεις 

ασφάλειας της εφαρμογής 

• οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή 

• με κάθε αυθεντικοποίηση χρήστη, δημιουργείται από την εφαρμογή ένα token 

συνόδου με τη χρήση εγκεκριμένων κρυπτογραφικών αλγορίθμων 

• το token συνόδου ακυρώνεται κατά την αποσύνδεση χρήστη και τη λήξη 

συνόδου. 

▬ Υλοποιείται  έλεγχος πρόσβασης στις λειτουργίες, αρχεία δεδομένων, URLs, 

υπηρεσίες  

▬ Διασφαλίζεται από την Τράπεζα ότι: 

• κάθε επικοινωνία του web server (με browsers χρηστών, κλήσεις άλλων web 

υπηρεσιών, βάσεις δεδομένων, cloud κ.άλ.) πραγματοποιείται με κρυπτογράφηση 

της σύνδεσης με χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης του πρωτοκόλλου TLS 

(encryption in transit) 

• η εφαρμογή καταγράφει τα συμβάντα που περιλαμβάνουν πληροφορία για 

κακόβουλη επίθεση στα συστήματα της 

• υλοποιεί τεχνικές κατάλληλης διαχείρισης λαθών και εξαιρέσεων σε περίπτωση  

συμβάντος ασφάλειας 

• Διενεργείται έλεγχος κακόβουλων επιθέσεων για κάθε νέα λειτουργικότητα  και 

έλεγχος παρείσδυσης πριν η εφαρμογή τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. 
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▬ Υλοποιείται  firewall επιπέδου εφαρμογής στα πληροφοριακά συστήματα της 

Τράπεζας για την ασφάλεια τους. 

 

 Απομακρυσμένη εργασία 

Για την ασφαλή και πραγματοποίηση απομακρυσμένης εργασίας των εργαζομένων, οι 

Τράπεζες χρησιμοποιούν μέτρα και διαδικασίες για την .προστασία των 

πληροφοριακών τους συστημάτων. 

Με αφορμή τη διαχείριση της πανδημίας του covid – 19 , οι Τράπεζες στο σύνολό τους 

καθιέρωσαν το μοντέλο της απομακρυσμένης εργασίας (τηλεργασίας) για τους 

εργαζόμενους το οποίο δημιουργεί κινδύνους (Σχήμα 1 και 2) τόσο για την ασφάλεια 

των συστημάτων των Τραπεζών όσο και του οικιακού δικτύου του εργαζόμενου: 

• Απώλεια ή παραβίαση συσκευής σε εξωτερικό χώρο 

• Μόλυνση του οικιακού δικτύου από phishing email  με σκοπό την υποκλοπή των 

κωδικών πρόσβασης του εργαζόμενου, 

• Παραβιάσεις σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi 

• Αδύναμες ρυθμίσεις ασφάλειας λόγω μη λήψης κατάλληλων μέτρων. 

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις οδηγίες για τη συνολική προστασία του χρήστη, των 

συσκευών και του οικιακού τους δικτύου, καθώς από τη στιγμή που η απομακρυσμένη 

εργασία αποτελεί πλέον μία νέα πραγματικότητα  
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Εικόνα 1: Χάρτης κινδύνων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ΕΕΜ, 

Κουκίδες /λευκό γέμισμα: παράγοντες κινδύνου (θα αυξηθούν έντονα σε 5 έτη) 

ΞΧ/ΧΤ (ξέπλυμα χρήματος/χρηματοδότηση τρομοκρατίας) 

ΜΕΔ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) 

  

 

Οι κίνδυνοι που προέκυψαν στην πανδημία του COVID-19 σε συνάρτηση με τον 

υψηλό βαθμός αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές προοπτικές  θα επηρεάσουν τις 

τράπεζες μέσω των υφιστάμενων ευπαθειών που απαιτούν λήψη εποπτικών μέτρων. 

 

Εικόνα 2:Πίνακας ευπαθειών για το 2021 (www.bankingsupervision.europa.eu)  

Οι εσωτερικές ευπάθειες μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις ίδιες τις τράπεζες, ενώ οι εξωτερικές 

ευπάθειες αφορούν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. 
Πηγές: ΕΚΤ και ΕΑΑ. 

 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/www.bankingsupervision.europa.eu
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Ακολουθούν μέτρα για τις Τράπεζες και τους εργαζόμενους στην απομακρυσμένη 

εργασία: 

Μέτρα προστασίας για τις Τράπεζες 

▬ Αναπτύσσεται πολιτική απομακρυσμένης εργασίας η οποία περιγράφει σκοπό, 

πεδίο εφαρμογής, ρόλους και ευθύνες καθώς και διαδικασίες υλοποίησης της 

πολιτικής και των μέτρων προστασίας 

▬ Ενημέρωση των VPNs συνδέσεων και του δικτυακού εξοπλισμού της Τράπεζας με 

τις πλέον πρόσφατες επιδιορθώσεις λογισμικού και ρυθμίσεις ασφάλειας  

▬ Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων και ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για όλες τις 

VPN συνδέσεις προς το δίκτυο της Τράπεζας 

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους 

▬ Για την ασφαλή διαμόρφωση του οικιακού υπολογιστικού και δικτυακού 

εξοπλισμού του, ο εργαζόμενος πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της 

Τράπεζας 

▬ Για το οικιακό router (wireless access point): 

• Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα WPA2 ή WPA3 για την 

κρυπτογράφηση της επικοινωνίας 

• Να εφαρμόζονται ισχυροί κωδικοί πρόσβασης για την πρόσβαση στο WiFi 

οικιακό δίκτυο  και στο διαχειριστικό περιβάλλον του router 

      Αυθεντικοποίηση και κωδικοί πρόσβασης (passwords): 

 Χρήση μόνο ισχυρών κωδικών πρόσβασης με μήκος τουλάχιστον οκτώ (8) 

χαρακτήρων, ένα (1) κεφαλαίο γράμμα, ένα (1) μικρό γράμμα, έναν (1) αριθμό 

και έναν (1) ειδικό χαρακτήρα και χωρίς ονόματα ή κοινές λέξεις 

 Χρήση διαφορετικού κωδικού πρόσβασης  για κάθε υπηρεσιακό ή προσωπικό 

λογαριασμό με τακτική αλλαγή  τους 

 Αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων όπου υποστηρίζεται. Προτιμάται η χρήση 

mobile εφαρμογής που δημιουργεί κωδικούς μίας χρήσης (one-time 

passwords) στη συσκευή του χρήστη, αντί της αποστολής SMS 

▬ Για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων: 



Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων τραπεζών – Τράπεζα Πειραιώς 

30 
 
 

 

• Χρήση  της τελευταίας έκδοσης εγκεκριμένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με 

ρύθμιση για αυτόματο τρόπο ενημερώσεων 

• Για κάθε τηλεδιάσκεψη, χρήση ισχυρών κωδικών 

• Μη ανάρτηση συνδέσμου (link) της τηλεδιάσκεψης σε δημόσια διαθέσιμο 

ιστότοπο . Αποστολή του συνδέσμου και κωδικών απευθείας στους αποδέκτες 

• Χρήση διαχειριστικού λογαριασμού μόνο για εργασίες συντήρησης του 

οικιακού υπολογιστή, καθώς και για εγκατάσταση προγραμμάτων και 

ενημερώσεων 

• Χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος και των 

εφαρμογών του οικιακού υπολογιστή και ενεργοποίηση εγκατάστασης όλων 

των αυτόματων ενημερώσεων 

• Εγκαταστήστε στον οικιακό υπολογιστή λογισμικό antivirus που θα παρέχει 

επιπλέον υπηρεσίες antiphishing, anti-malware, ασφαλή πλοήγηση και 

δυνατότητες firewall 

• Για να ελαχιστοποίηση των απειλών μόλυνσης πρέπει να λαμβάνονται τακτικά   

αντιγράφων ασφαλείας (backup) των αρχείων σας σε εξωτερικό μέσο 

αποθήκευσης (USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο) 

▬ Για την πλοήγησή στο διαδίκτυο: 

• Χρήση πάντα της τελευταίας έκδοσης του web browser και ρύθμιση για λήψη 

αυτόματων ενημερώσεων 

• Απενεργοποίηση των περιττών browser plugins και extensions. 

• Απαγορεύεται η  αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης στον browser. 

• Ασφαλής πλοήγηση στο Internet 

• Επιβεβαίωση για την λειτουργία με το πρωτόκολλο https , κάθε ιστοσελίδας 

που χρησιμοποιείται  

• Προσοχή σε πληροφορίες της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που 

αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα 

▬ Για εισερχόμενο email που φαίνεται ύποπτο, θα πρέπει να μην ανοίγεται, να 

επαληθεύεται η ταυτότητα του αποστολέα 

▬ Για τη χρήση public Wi-Fi hot spots θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση χρήση  και 

να προτιμάται η χρήση του hot spot  του εργαζόμενου μέσω του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας της συσκευής του  και με τη χρήση ισχυρού κωδικού πρόσβασης 
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 Χρήση κρυπτογραφίας 

• Οι τράπεζες για την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων 

χρησιμοποιούν εγκεκριμένους κρυπταλγόριθμους κατά την αποθήκευση  και 

την μετάδοση κρίσιμων δεδομένων. Η κρυπτογραφία είναι μια τεχνική που 

όταν χρησιμοποιείται σωστά επιτυγχάνεται:  

 εμπιστευτικότητα: αποκλειστική διαβίβαση δεδομένων από εξουσιοδοτημένα 

μέρη κατόχους του κλειδιού κρυπτογράφησης, 

 αυθεντικοποίηση: απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη ή κάποιο σύστημα 

αποδεικνύει την ταυτότητά του με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού, 

 ακεραιότητα: διασφαλίζεται με τη χρήση hash αλγορίθμων η ταυτοποίηση του 

μηνύματος, ότι δηλαδή το  απεσταλμένο μήνυμα είναι ίδιο με αυτό που 

παραλήφθηκε, 

 μη αποποίηση ευθύνης: διασφαλίζεται, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών η 

ταυτοποίηση του αποστολέα του μηνύματος και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 

εκ των υστέρων. 

Μέτρα προστασίας: 

▬ Αναπτύσσεται η πολιτική για τη χρήση κρυπτογραφίας 

▬ Κάθε ευαίσθητο δεδομένο της Τράπεζας κρυπτογραφείται κατά την αποθήκευση 

και  κατά τη μετάδοση του 

▬ Η Τράπεζα χρησιμοποιεί κατά την κρυπτογράφηση, τελευταίες εκδόσεις 

κρυπτογραφημένων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων και λογισμικού, με το κατάλληλο 

μήκος κλειδιών 

▬ Για τη κρυπτογράφηση δεδομένων, ασύρματων δικτύων, χρησιμοποιείται ο 

αλγόριθμος AES με μήκος κλειδιού 256 bits 

▬ Για την υλοποίηση hash αλγορίθμων η Τράπεζα χρησιμοποιεί τον Secure Hash 

Algorithm 2 (SHA-256, SHA-384 και SHA-512) και χρησιμοποιείται για τις 

ψηφιακές υπογραφές, στα HTTPS πιστοποιητικά, στα backup κ.λπ) 

 

 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας  
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Υλοποίηση σε τακτά διαστήματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων  με σκοπό τη 

βελτίωση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων/χρηστών  σε θέματα 

ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας αφού η έλλειψη 

εκπαίδευσης και αντίστοιχης ευθύνης για το θέμα προκαλεί απειλές για την Τράπεζα . 

Μέτρα προστασίας  

Η  Τράπεζα πρέπει να αναπτύξει πολιτική εκπαίδευσης χρηστών σε θέματα ασφάλειας 

των πληροφοριακών συστημάτων της, να οργανώσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με συχνότητα επανάληψής 2 φορές το χρόνο προκειμένου να γίνουν γνωστές και 

αντιληπτές οι απειλές που εγκυμονούν οι  κακόβουλες επιθέσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων και η αντιμετώπισή τους. 

 

 Διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain risk 

management) 

Υλοποίηση και ανάπτυξη από την κάθε Τράπεζα μέτρων και διαδικασιών  για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχουν τα πληροφοριακά τους συστήματα και τα 

δεδομένα τους από την πρόσβαση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα πρέπει πριν την σύναψη συμβάσεων, να 

προηγείται ενδελεχής έρευνα και αξιολόγηση των κινδύνων για τους προμηθευτές και 

παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων 

τους, έχοντας πρώτα λάβει υπόψη παραμέτρους όπως εταιρικές συνεργασίες, 

ανταγωνιστές και χώρες προέλευσης.  

 

 Υλοποίηση τεχνικών ελέγχων 

Η Τράπεζα πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για την αξιολόγηση των τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της. Οι έλεγχοι 

συμβάλλουν στον εντοπισμό των κενών που υπάρχουν και των ευπαθειών που 

παρουσιάζουν οι τεχνολογίες , οι διαδικασίες και η συμπεριφορά των εργαζομένων της.  

Οι τεχνικοί έλεγχοι διακρίνονται σε:  
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 Σάρωση ευπαθειών   

 Αξιολόγηση ευπαθειών 

 Έλεγχος παρείσδυσης (εξουσιοδοτημένη προσομοίωση κακόβουλης επίθεσης  

για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων)  

Μέτρα προστασίας  

▬ Η Τράπεζα αναπτύσσει πολιτική τεχνικών ελέγχων κυβερνοασφάλειας 

▬ Διενεργούνται αυτοματοποιημένες σαρώσεις στα πληροφοριακά συστήματα της 

Τράπεζας για τον εντοπισμό κακόβουλων επιθέσεων μία (1) φορά το μήνα,  πλήρη 

αξιολόγηση τους δύο (2) φορές ετησίως, και πλήρης έλεγχος παρείσδυσης μία (1) 

φορά ετησίως, καθώς και μετά από επιβεβαιωμένο περιστατικό 

 

 Μέτρα φυσικής ασφάλειας εγκαταστάσεων 

Πρέπει να γίνεται έλεγχος της φυσικής πρόσβασης των εγκαταστάσεων της Τράπεζας 

όπου βρίσκονται τα πληροφοριακά συστήματα της για να μπορεί να προληφθεί ή να 

αντιμετωπιστεί  αποτελεσματικά, συμβάν από περιβαλλοντικές καταστροφές.  

Μέτρα προστασίας  

▬ Διασφάλιση  μηχανισμών ελέγχου στις κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

οι servers της Τράπεζας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη φυσική 

πρόσβαση 

▬ Διασφάλιση επαρκούς στελεχωμένου χώρου  υποδοχής των κτηριακών 

εγκαταστάσεων όπου βρίσκονται οι servers της τράπεζας για την καταγραφή των 

ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρο 

▬ Τηρείται κατάλογος με τα άτομα που έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης στο χώρο 

που βρίσκονται οι servers. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει σύστημα συναγερμού, UPS 

για συνεχόμενη παροχή ρεύματος σε περίπτωση διακοπής, συστήματα 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ελεγκτές θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης, 

σύστημα προστασίας από διαρροή νερού  

▬ Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για την παρακολούθηση του εξωτερικού 

και εσωτερικού χώρου που βρίσκονται οι servers και την αποφυγή κακόβουλων 

επιθέσεων 
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 Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) 

Η Τράπεζα, για την ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων και για την 

προστασία των δεδομένων που επεξεργάζονται αυτά, εφαρμόζει τεχνολογίες και 

διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) για την προστασία των 

συστημάτων και πληροφοριών έναντι απώλειας. Από λάθος κάποιου 

εργαζόμενου/χρήστη των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας ή από μια 

κακόβουλη επίθεση σ’ αυτά,  μπορεί να επέλθει :  

 μη ηθελημένη διαγραφή δεδομένων, 

 μόλυνση τμήματος του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει  απώλεια κρίσιμων 

δεδομένων  

 αλλοίωση δεδομένων 

 διαγραφή σημαντικών αρχείων καταγραφής  

Είναι κατανοητό ότι σε περίπτωση απώλειας δεδομένων οι επιπτώσεις επηρεάζουν την 

επιχειρηματική συνέχεια της Τράπεζας και για το λόγο αυτό η λήψη αντιγράφων 

ασφαλείας είναι απαραίτητη. 

Μέτρα προστασίας  

▬ Αναπτύσσεται πολιτική αντιγράφων ασφαλείας από την Τράπεζα 

▬ Διασφαλίζεται ότι :  

• Γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλα τα σημαντικά συστήματα 

πληροφορικής της Τράπεζας κάθε μέρα 

• Τα ληφθέντα αντίγραφα ασφαλείας κρυπτογραφούνται τόσο κατά την 

αποθήκευσή τους όσο και κατά την μεταφορά τους 

• Αποθηκεύονται όλα τα αντίγραφα ασφαλείας σε τουλάχιστον έναν (1) offline 

προορισμό, που δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο της Τράπεζας 

• Ελέγχεται η ακεραιότητα των αντιγράφων ασφαλείας  σε περιοδική βάση 

• Δοκιμάζεται η επαναφορά δεδομένων (restoration) μία (1) φορά το έτος για τη 

διασφάλιση της ορθής λήψης αντιγράφων  

• Η αποθήκευση των αντίγραφων ασφαλείας που έχουν ληφθεί, γίνεται σε 

διαφορετικές γεωγραφικά διεσπαρμένες τοποθεσίες 
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 Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας 

Υλοποιούνται από την Τράπεζα διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών κακόβουλων 

επιθέσεων στα πληροφοριακά της συστήματα για την αποτελεσματική προστασία, την  

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα τους και των κρίσιμων 

πληροφοριών τους. Οι κίνδυνοι που συνεπάγονται  από τα περιστατικά επιθέσεων 

είναι:   

 Η μη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας λόγω μη επαρκούς 

σχεδίου διαχείρισης των περιστατικών 

 Αδυναμία περιορισμού της ζημιάς:  

 Συνεχείς διαταραχές λειτουργίας της Τράπεζας  

 Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις 

Μέτρα προστασίας  

▬ Ανάπτυξη πολιτικής αντιμετώπισης περιστατικών κακόβουλων επιθέσεων και  

διαδικασίες υλοποίησης της  

▬ Ανάπτυξη πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών κακόβουλων επιθέσεων στα 

πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας το οποίο θα περιλαμβάνει με λεπτομέρεια 

τις ενέργειες  για την προετοιμασία, την ανάλυση, την ανίχνευση, τον περιορισμό, 

καθώς και για την ανάκτηση δεδομένων και της επιχειρησιακής της 

λειτουργικότητας 

▬ Δημιουργία,  από το προσωπικό,  ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών 

κακόβουλων επιθέσεων στα συστήματα της Τράπεζας , με ανάθεση συγκεκριμένων 

ρόλων  και αρμοδιοτήτων, και διασφάλιση της πρόσβασης τους σε επαρκείς πηγές 

δεδομένων και εργαλεία για την παρακολούθηση των πληροφοριακών συστημάτων 

για την ανίχνευση παραβίασης 

▬ Διενέργεια τακτικής  εκπαίδευσης  του προσωπικού για την αντιμετώπιση των 

περιστατικών κακόβουλων επιθέσεων στα συστήματα της Τράπεζας με σχετικές 

τεχνικές και μη τεχνικές θεματικές ενότητες. 

▬ Όταν ανιχνευθεί κακόβουλο λογισμικό στο δίκτυο της Τράπεζας, θα πρέπει: 
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• Να γίνει απομόνωση των μολυσμένων συστημάτων  από το υπόλοιπο δίκτυο 

της Τράπεζας 

• Όλα τα φορητά μέσα που ήταν συνδεδεμένα με τα μολυσμένα συστήματα  να 

σαρωθούν για την ύπαρξη μόλυνσης και να απομονωθούν αν χρειαστεί 

• Λήψη backup των μολυσμένων συστημάτων (forensic image) μέσω ειδικών 

forensic εργαλείων  

• Χρήση antivirus λογισμικού με σκοπό την απομάκρυνση του κακόβουλου 

κώδικα από όλα τα μολυσμένα πληροφοριακά  συστήματα 

• Επαναφορά των συστημάτων με την χρήση αντιγράφων ασφαλείας σε 

περίπτωση μη απομάκρυνσης της μόλυνσης  

• Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών στα συστήματα της Τράπεζας  

• Εντοπισμός των πλήρη πειστηρίων του περιστατικού για την σύνταξη πλήρης 

αναφοράς  και αποστολή αυτής στις αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους της 

Τράπεζας 

• Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης των περιστατικών κακόβουλων 

επιθέσεων στα συστήματα της Τράπεζας σε τακτική βάση με σκοπό ανάπτυξης 

επίγνωσης για την διαχείριση παρόμοιων περιστατικών   

 

 

 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή 

Για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας  της λειτουργίας της Τράπεζας και 

της ανάκαμψης μετά από ανεπιθύμητο συμβάν ή καταστροφή πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα όπως : 

▬ Αναπτύσσεται πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή 

▬ Διενεργείται από την Τράπεζα, αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα ανεπιθύμητα 

γεγονότα για να πληροφοριακά συστήματα με τις υψηλότερες απαιτήσεις  και με 

προτεραιότητα στην υλοποίηση μέτρων ανάκαμψης 

▬ Σχεδιασμός για την ύπαρξη πλεοναζόντων πόρων στην υπάρχουσα κατάσταση και 

αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας,  με σκοπό την 

κάλυψη αν παραστεί ανάγκη 
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▬ Διενέργεια της Τράπεζας σε τακτική βάση εκπαίδευση του προσωπικού που 

σχετίζεται με την επιχειρηματική της συνέχεια  για να έχουν πλήρη γνώση του 

αντικειμένου. Σε περίπτωση αντικατάστασης λειτουργιών της 

▬ Η τράπεζα διενεργεί σε τακτική βάση, δοκιμαστικές  ασκήσεις για τα μέτρα 

διασφάλισης της επιχειρησιακής της συνέχειας και της αποκατάστασης σε 

περίπτωση καταστροφής των πληροφοριακών της συστημάτων 

▬ Προετοιμάζεται από την Τράπεζα εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης δεδομένων 

(backup site) σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση από τον αρχικό χώρο 

αποθήκευσης, για να μειωθεί η ευπάθεια από την απειλή στα πληροφοριακά 

συστήματά της και τα δεδομένα της 

▬ Σε περίπτωση ανάκαμψης από καταστροφή , η Τράπεζα θα πρέπει να έχει σχεδιάσει 

τον τρόπο που θα κάνει την ανάθεση στον εξειδικευμένο πάροχο με σκοπό την μη 

παύση της λειτουργίας της 

2.7 Πρωτόκολλα Ασφαλείας  

 

Για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών οι Τράπεζες  

χρησιμοποιούν τους ακόλουθους τρόπους (  ένωση ελληνικών τραπεζών, hba.gr): 

1. Για την πρόσβαση στο Internet Banking εκδίδουν για κάθε πελάτη προσωπικούς 

κωδικούς  πρόσβασης (όνομα χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password)) με 

τους οποίους γίνεται η Ταυτοποίηση του στα συστήματα της Τράπεζας. Ο χρήστης 

λαμβάνει τους κωδικούς ηλεκτρονικά αν επιλέξει να κάνει online εγγραφή στην 

υπηρεσία ή στο κατάστημα της Τράπεζας, με την υπογραφή της σύμβασής . Οι κωδικοί 

πρέπει να αλλάζουν για λόγους ασφαλείας και η αλλαγή γίνεται όσο συχνά το επιθυμεί 

ο χρήστης  με μέγιστο διάστημα τους 3 μήνες. Για κάποιες συναλλαγές χρειάζονται 

επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας όπως για παράδειγμα κωδικός μιας χρήσης που 

λαμβάνει ο χρήστης στο κινητό του.  

2. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία του Internet Banking και  

Mobile Banking, το απόρρητο των δεδομένων της Τράπεζας  διασφαλίζεται με το πιο 

σύγχρονο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας (SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή 

κρυπτογράφηση στα  128-bit encryption), κλειδί που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 
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τη Verisign, αναγνωρισμένη εταιρεία έκδοσης κρυπτογραφικών κλειδιών για 

τραπεζικές υπηρεσίες, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών. Επίσης 

σχετικά με την κάρτα οι πληροφορίες όπως αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία 

λήξεως,  μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit 

encryption).  

Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές με χρεωστική κάρτα  χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο 

TLS 1.2, με κρυπτογράφηση μέχρι 256 bit, για ασφαλείς on-line συναλλαγές και για 

την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας.  Το Transport Layer Security (TLS) και ο 

προκάτοχός του, το Secure Sockets Layer (SSL), αναφέρονται ως SSL και 

είναι Πρωτόκολλα Κρυπτογράφησης για την Ασφάλεια Επικοινωνίας σε περισσότερα 

από  ένα Δίκτυα Υπολογιστών προσφέροντας ιδιωτικότητα και ακεραιότητα 

δεδομένων για την μεταφορά των οποίων το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το TCP/IP 

(Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο Διαδικτύου)  και είναι ανεξάρτητο 

από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο χρήστης. (Wikipedia.org)  

3. Η πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας ελέγχεται με την χρήση φίλτρου ελέγχου 

πρόσβασης (Firewall) όλο το 24ωρο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη τη χρήση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών και απαγορεύει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στα 

συστήματα της Τράπεζας. 

4. Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται όπως αυτόματη αποσύνδεση μετά από αδράνεια 

περισσότερου χρόνου από τον χρόνο που ορίζεται (συνήθως 10λεπτά) και κλείδωμα 

της πρόσβασης όταν ο χρήστης ξεπεράσει τις επιτρεπόμενες προσπάθειες (3 φορές)) 

λανθασμένης καταχώρησης των κωδικών του.   

 

Το  πρωτόκολλο ασφαλείας EMV 3DS είναι βελτιωμένη έκδοση του 3D Secure και 

υποστηρίζει την αποστολή σημαντικών πληροφοριών  στην τράπεζα του πελάτη, όπως 

τη διεύθυνσή του, πληροφορίες της συσκευής του, το ιστορικό του πελάτη και του 

εμπόρου. Εφαρμόζει την οδηγία 2015/2366 της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά (PSD2) και μαζί με τον 389/2018 κανονισμό θέτει τα τεχνικά 

πρότυπα για αυστηρή ταυτοποίηση του πελάτη την αυστηρή εξακρίβωση της 

https://el.wikipedia.org/wiki/SSL
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32015L2366
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ταυτότητας του πελάτη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ενσωματώθηκαν με 

τον Ν.4537/2019. (eurobank.gr)   

Η τράπεζα του συναλλασσόμενου  αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου της συναλλαγής και 

δρα αναλόγως. Εάν η συναλλαγή εκτιμηθεί ως: 

 Χαμηλού ρίσκου, η Τράπεζα εγκρίνει την συναλλαγή χωρίς κάποια ενέργεια του 

πελάτη 

 Υψηλού ρίσκου, η Τράπεζα χρειάζεται επιπλέον ενέργειες από τον πελάτη για την 

ταυτοποίησή του και έγκριση της πληρωμής της συναλλαγής. Η ισχυρή 

ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA) επιβάλλεται  από 

τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια περιστολής της απάτης 

(fraud) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η ταυτοποίηση γίνεται με την χρήση 

τουλάχιστον 2 στοιχείων όπως  

 Μόνο οι ίδιοι ξέρουν – π.χ. κωδικό σύνδεσης σε εφαρμογή της τράπεζας ή 

Κωδικό μιας Χρήσης (OTP – one time password) που λαμβάνουν στο κινητό 

τους  

 Μόνο οι ίδιοι έχουν, για παράδειγμα το κινητό του πελάτη   

 Είναι μοναδικό τους φυσικό χαρακτηριστικό, όπως δακτυλικό αποτύπωμα 

 

3. Τράπεζα Πειραιώς – αναλυτική προσέγγιση  
 

Η Τράπεζα Πειραιώς για την ασφάλεια των πληροφοριακών της συστημάτων  και των 

πληροφοριών που αυτά διαχειρίζονται, υιοθετεί  πολιτικές και μηχανισμούς ασφαλείας 

για τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην συνέχεια. Για την υλοποίηση τους 

απαιτούνται ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού της τράπεζας για να 

διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή τους (Τράπεζα Πειραιώς πολιτική ασφαλείας, 2021)    

 

3.1 Ρόλοι και αρμοδιότητες 
 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-trapezes-pistotika-idrumata/nomos-4537-2018-phek-84a-15-5-2018.html
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Για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στην  Τράπεζα Πειραιώς,  

εμπλέκονται διάφοροι ρόλοι και αρμοδιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Στη 

συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των εργασιών των παραπάνω εμπλεκόμενων, 

προκειμένου να γίνει αντιληπτή η συμμετοχή τους στη διασφάλιση της ορθής 

λειτουργίας της Τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς πολιτική ασφαλείας, 2021)    

Διοίκηση  

Λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για θέματα Ασφάλειας των πληροφοριακών Πόρων 

ακολουθώντας το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Πόρων της. 

 

Θέτει στόχους ασφαλείας, οριστικοποιεί και εγκρίνει το Πλαίσιο Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμόζει τους μηχανισμούς που απαιτούνται.  

 

Ενημερώνεται για το επίπεδο ασφάλειας όλου του συστήματος της Τράπεζας και για 

το επίπεδο κινδύνου που διατρέχουν τα πληροφοριακά της συστήματα και οι 

πληροφορίες που αυτά επεξεργάζονται. Διασφαλίζει την συμμόρφωση της Τράπεζας  

με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2013 και PCI DSS και με τις κανονιστικές (π.χ. ΠΔΤτΕ 

2577, Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 59, κ.λπ.) καθώς και με τις  νομικές θεσμικές 

υποχρεώσεις. 

 

Μονάδα Group Technology 

Ασχολείται με: 

 Υλοποίηση  των τεχνικών ενεργειών των πληροφοριακών συστημάτων 

(εγκατάσταση, διαχείριση, παραμετροποίηση, συντήρηση, τερματισμός 

λειτουργίας), βάσει των πολιτικών, των διαδικασιών και των  προτύπων ασφάλειας 

της Τράπεζας 

 Πιστοποίηση εναρμόνισης  πληροφοριακών συστημάτων τρίτων με τα πρότυπα 

ασφαλείας της Τράπεζας 

 Έλεγχος  αδειών χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής της ασφάλειας του δικτύου της 

Τράπεζας μαζί με τη Μονάδα Group IT Security & Control,. Είναι υπεύθυνος  για 

την ασφάλεια της εκτέλεσης των δικτυακών λειτουργιών και υπηρεσιών καθώς και 

την υλοποίηση αλλαγών σε προσβάσεις σε δικτυακές υποδομές 
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 Παροχή τεχνικών πληροφορίων  για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας στα 

συστήματα της Τράπεζας 

 Εφαρμογή  ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων των πληροφοριακών συστημάτων 

 Έρευνα  και μελέτη περιστατικών ασφαλείας 

 Συμμετέχει στην επιλογή και την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων που θα 

φιλοξενήσουν συστήματα και υποδομές της Τράπεζας 

 Επιλέγει την εγκατάσταση, διαχείριση, των συστημάτων του Εναλλακτικού 

Μηχανογραφικού Κέντρου. 

 

Μονάδα Οργάνωσης & Ποιότητας Λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς 

 Ενσωματώνει τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται από τον Επιχειρησιακά 

Υπεύθυνο του Πληροφοριακού Πόρου στους υφιστάμενους ρόλους εργασίας 

 Δημιουργεί τον Πίνακα Ελέγχου Προσβάσεων (Access Control Matrix) 

 

Μονάδα Τεχνικών Έργων & Διοικητικής Υποστήριξης 

 Επιλέγει τους χώρους που θα φιλοξενηθούν τα  πληροφοριακά συστήματα της 

Τράπεζας 

 Σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας φυσικής πρόσβασης. 

 Ασχολείται με την  εγκατάσταση συστημάτων φυσικής και περιβαλλοντικής 

ασφάλειας (όπως κάμερες, συναγερμοί, ανιχνευτές καπνού κ.λπ.) 

 Ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με τους κανόνες φυσικής ασφάλειας 

 

Μονάδα Group IT Security & Control 

 Φροντίζει να αναπτύσσει και να εκδίδει πολιτικές, διαδικασίες, πρότυπα και 

οδηγίες  για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων 

 Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τους μηχανισμούς ασφαλείας και την 

αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα 

της Τράπεζας 

 Σχεδιάζει και υποβάλλει  για έγκριση στη Διοίκηση, τις μεθοδολογίες για τη 

Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας 

Πειραιώς καθώς και αναθεωρεί και επικαιροποιεί αυτές ανά έτος το ελάχιστο   

 Διαχειρίζεται και εκτελεί τις  διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας 
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Πληροφοριακών Συστημάτων για την  αναγνώριση απειλών, κίνδυνων και μηχανισμών 

ασφάλειας 

 Καθορίζει τους  μηχανισμών προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων που 

απαιτούνται, σε συνεργασία με τους ΕΥΠΠ, τους ΤΥΠΠ, και τη Μονάδα Group 

Technology 

 Παρέχει εκπαίδευση και σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα 

ασφάλειας 

 Εγκρίνει αιτήματα εργαζομένων για την πρόσβαση τους απομακρυσμένα 

 Εγκρίνει  αιτήματα για πρόσβαση σε παραγωγικά δεδομένα 

 Διενεργεί έρευνα για την αξιολόγηση μηχανισμών ασφαλείας και εισηγείται για 

ενδεχόμενες αλλαγές 

 Αναφέρει στη Διοίκηση για τα περιστατικά ασφαλείας της Τράπεζας . 

 Συμμετέχει  στις διαδικασίες δοκιμών του DRP και αξιολογεί  τους κινδύνους 

ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό 

 Επιλέγει τους βέλτιστους μηχανισμούς κρυπτογράφησης- κρυπτοσυστημάτων σε 

συνδυασμό με τα διεθνή τεχνικά πρότυπα, τεχνικά πρότυπα και οδηγίες της 

Τράπεζας 

 

Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας (Security Incident Response 

Team - SIRT) 

Συντονίζει  τη διαδικασία διαχείρισης αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας και: 

 Δέχεται αναφορές για περιστατικά ασφάλειας 

 Συλλέγει δεδομένα, ανάλυσης, αξιολόγησης της κρισιμότητας και της 

προτεραιότητας αντιμετώπισης ενός περιστατικού ασφάλειας 

 Τηρεί μητρώο αναλυτικών στοιχείων των περιστατικών ασφάλειας που έχουν 

συμβεί 

 Αντιμετωπίζει ανάλογα με την κρισιμότητα του περιστατικού ασφαλείας, 

εφαρμόζοντας εγκεκριμένες διαδικασίες 

 Δίνει αναφορά στη Διοίκηση για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας και την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ασφαλείας 

 Αξιολογεί στοιχεία μετά την αντιμετώπιση ενός περιστατικού για να εισηγηθεί τις 

βέλτιστες  ενέργειες στη διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας 
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Συντονιστής Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή DRP  

 Διαχειρίζεται το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP) 

 Παρακολουθεί την διαδικασία αποκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων 

 Παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

μερών (π.χ. Διοίκηση, Διαχειριστές Συστημάτων, Χειριστές και Υπεύθυνοι 

Τεχνολογικού Εξοπλισμού) 

 Δημιουργεί και αποστέλλει αναφορές  προς τη Διοίκηση σχετικά με την εκτέλεση 

του DRP 

 

Διαχειριστής Δικτυακού Συστήματος  

 Ευθύνεται για την διαχείριση του δικτύου και δικτυακών συσκευών 

 Συντηρεί τις  παραμέτρους ασφάλειας δικτυακών συστημάτων 

 Διαχειρίζεται τεχνικές ενημερώσεις σε δικτυακά συστήματα  

 Συντηρεί αλλαγές δικτύων και υποδικτύων 

 Ελέγχει  και διατηρεί  αρχείο συνδέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες 

 

Διαχειριστής Προσβάσεων (Access Control Administrator) 

 Δημιουργεί, ανακαλεί  ή μεταβάλλει δικαιώματα πρόσβασης τα οποία εγκρίνονται 

από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο του Πληροφοριακού Πόρου σύμφωνα με τις 

διαδικασίες της Τράπεζας Πειραιώς 

 Διατηρεί ή  επικαιροποιεί  κατάλογο με καταγεγραμμένους τους λογαριασμούς 

προνομιακής πρόσβασης 

 Διενεργεί ελέγχους περιοδικά για την επιβεβαίωση των τρεχόντων  εγκεκριμένων 

και σε ισχύ δικαιωμάτων πρόσβασης 

 Παρέχει στοιχεία για τα δικαιώματα πρόσβασης και τους χρήστες στους 

Επιχειρησιακά Υπεύθυνους του Πληροφοριακού Πόρου 

 Διαχειρίζεται  κωδικούς πρόσβασης (passwords) διασφαλίζοντας την 

εμπιστευτικότητα τους 

 

Επιχειρησιακά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου(ΕΥΠΠ)  

 Καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα στο Μητρώο Πληροφοριακών Πόρων 
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 Ορίζει τα  δικαιώματα πρόσβασης για τα υπ’ ευθύνη του πληροφοριακά συστήματα, 

τα επανεξετάζει  περιοδικά , επιβεβαιώνει την ορθή ανανέωση και συμμόρφωση  των 

κωδικών πρόσβασης ανάλογα με τους ρόλους των χρηστών 

 Συνεργάζεται με τη Μονάδα Group IT Security & Control για τον καθορισμό των 

μηχανισμών ασφάλειας και ελέγχου και των διαδικασιών που έχουν σχέση με των 

πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα 

 Φροντίζει την διαβάθμιση του Πληροφοριακού Πόρου, συμμετέχει στις διαδικασίες 

Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων και Διαχείρισης Κινδύνων για την 

αξιολόγηση των κινδύνων και των απαιτήσεων ασφαλείας για τα υπ’ ευθύνη τους συστήματα 

 

Τεχνικά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου (ΤΥΠΠ)  

Είναι υπεύθυνος για την σωστή εφαρμογή των μηχανισμών ασφαλείας που έχουν 

αποφασιστεί σε συνεργασία με τον ΕΥΠΠ και της Μονάδας Group IT Security & 

Control και επιλέγει τους βέλτιστους μηχανισμούς κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα 

διεθνή τεχνικά πρότυπα και τις οδηγίες της Τράπεζας. 

 

3.2 Ανάπτυξη πολιτικών 

 
Η Τράπεζα Πειραιώς για να πετύχει τον βαθμό ασφαλείας που επιθυμεί ή ορίζεται από 

τα θεσμικά πλαίσια κανονιστικής συμμόρφωσης στα πληροφοριακά της συστήματα, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει τις ακόλουθες πολιτικές (Τράπεζα Πειραιώς, Πολιτική 

Ασφαλείας Πληροφοριακών συστημάτων, 2021)  

 

 Πολιτική διαβάθμισης πληροφοριακών πόρων , προστασίας και 

διαχείρισης κινδύνων  

 

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών λειτουργιών της, επεξεργάζεται  

τις πληροφορίες που αποκτά ή δημιουργεί. Για την επεξεργασία, την μεταφορά και την 

αποθήκευση τους,  γίνεται εκτεταμένη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και 

τεχνολογιών της Τράπεζας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται πέρα από 

τα οφέλη τα οποία παρέχει. 
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Η Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριακών πόρων, Προστασίας και διαχείρισης 

κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως σκοπό να δημιουργήσει: 

 Πλαίσιο για την προστασία και την αξιολόγηση ως προς την κρισιμότητα των 

Πληροφοριακών της Πόρων 

 Διαδικασία για την διαχείριση των Κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα 

Πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας και βάσει της οποίας οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται, 

μετριούνται και παρακολουθούνται για να εφαρμοστούν στην συνέχεια τα κατάλληλα 

μέτρα  για την μείωση τους. 

Η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής: 

 αναδεικνύει τις πρακτικές διακυβέρνησης της Διοίκησης της Τράπεζας σχετικά 

με την προτεραιότητα που θέτει για την ασφάλεια των πληροφοριακών της 

συστημάτων 

 προσδιορίζει την αξία του κάθε πληροφοριακού συστήματος στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων και καθορίζει το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης για 

την ασφάλεια του 

 αναπτύσσει τα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων βάσει της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας και του 

βαθμού έκθεσής τους στον κίνδυνο,  και τέλος  

 συμβάλει στην επίτευξη για την συμμόρφωση σύμφωνα με το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας, τις εσωτερικές διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές 

ασφάλειας πληροφοριών 

 

Διαβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Γίνεται καταγραφή και συντήρηση των στοιχείων όλων των πληροφοριακών 

συστημάτων που κατέχει ή χρησιμοποιεί η Τράπεζα σε κατάλληλα Μητρώα 

Πληροφοριακών Πόρων τα οποία περιέχουν για κάθε πληροφοριακό σύστημα 

τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 Τύπος: Είδος Υλικού, Λογισμικό, πληροφοριακό σύστημα, συσκευή,  κ.λπ.  

 Κωδικός: Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης για κάθε Πληροφοριακό Πόρο 

 Όνομα / Περιγραφή: Συγκεκριμένη ονομασία για κάθε στοιχείο του πληροφοριακού 

συστήματος βάσει κανόνων όπως κοινά γράμματα για θέσεις εργασίας, όμοια 
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σύνταξη κ.λπ. 

 Λειτουργικότητα: Καταγραφή των επιχειρησιακών λειτουργιών που σχετίζονται 

με την χρήση του Πληροφοριακού συστήματος 

 Τοποθεσία εγκατάστασης: Θέση επεξεργασίας ή αποθήκευσης 

 Μορφή: Έντυπη ή Ηλεκτρονική ή άλλη 

 ΕΥΠΠ: Όνομα υπευθύνου του στελέχους που έχει ορισθεί ως επιχειρησιακά 

υπεύθυνος 

 Διαβάθμιση Κρισιμότητας: Αναγράφεται το  επίπεδο κρισιμότητας  

Απογραφή Πληροφοριακών Πόρων: Σε τακτικά χρονικά διαστήματα γίνεται 

απογραφή των Πληροφοριακών πόρων των συστημάτων προκειμένου να καταγραφούν 

οι αλλαγές (τεχνικές ή διαδικαστικές) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των 

Μητρώων 

 

Διαδικασία Διαβάθμισης Πληροφοριακών Πόρων  

Η Τράπεζα Πειραιώς, για την κατάταξη των Πληροφοριακών Πόρων των συστημάτων 

της, σε κατηγορίες ανάλογα με την κρισιμότητα τους σε σχέση με τις λειτουργικές της 

διαδικασίες, εφαρμόζει την Διαδικασία Διαβάθμισης Πληροφοριακών Πόρων. Η 

διαδικασία εγκρίνεται από τη Διοίκηση και ενεργεί σύμφωνα με τα διεθνή 

αναγνωρισμένα πρότυπα. Ακολουθείται  ενιαία μεθοδολογία για την περιγραφή των 

ενεργειών  διαβάθμισης και με βάση τον βαθμό της ευαισθησίας των συστημάτων στον 

κίνδυνο περί εμπιστευτικότητας, ή ακεραιότητας αλλά και την αξία τους για τη 

εκπλήρωση των λειτουργιών της Τράπεζας, γίνεται η ταξινόμηση τους. Η εκτέλεση της 

παραπάνω διαδικασίας γίνεται μία φορά / έτος  ή όταν συμβούν αλλαγές τεχνικές, 

διαδικαστικές ή οργανωτικές και τα αποτελέσματα της, αρχειοθετούνται και 

παρουσιάζονται στη Διοίκηση και στα εμπλεκόμενα μέρη της Τράπεζας αφού πρώρα 

τεκμηριωθούν. 

 

Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών Πόρων 

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας τόσο 

των Πληροφοριακών της Πόρων (Information Security Risk Management) όσο και των 

υπηρεσιών που έχουν σχέση με την χρήση αυτών (όπως για παράδειγμα πληρωμές 

μέσω διαδικτύου) και έχει την έγκριση της Διοίκησης αφού ακολουθεί το Πλαίσιο 
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Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας, τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τις 

βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται περιοδικά 

ή με κάθε σημαντική αλλαγή (τεχνική ή λειτουργική), κάνει περιγραφή των ενεργειών 

που απαιτούνται για την διαχείριση των απειλών των πληροφοριακών συστημάτων 

λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που έχουν σχέση με τις απαιτήσεις (θεσμικές και 

νομικές), τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται, τις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων τρίτων μερών 

καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.  Κατά την παραπάνω διαδικασία, γίνεται 

αξιολόγηση για το πώς θα διαχειριστεί ο υπολειμματικός κίνδυνος (residual risk). Πρόκειται για 

τον κίνδυνο που συνεχίζει να υπάρχει αφού έχουν εφαρμοστεί μέτρα προστασίας όπως 

μεταφορά, αποφυγή, επιπλέον μείωση, κ.άλ. Γίνεται τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση 

των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας διαχείρισης Κινδύνων Ασφαλείας και 

παρουσίαση αυτών στη Διοίκηση και σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η παραπάνω 

διαδικασία αναθεωρείται περιοδικά και όταν προκύπτουν αλλαγές που μπορεί να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματά της, και επικαιροποιούνται τα καταγεγραμμένα 

αποτελέσματα της.  

Στη  διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου Ασφάλειας Πληροφοριακών Πόρων, πρέπει να 

υπάρχουν  τουλάχιστον: 

 Εύρος των λειτουργιών της Τράπεζας Πειραιώς  και των στόχος της εκτέλεσης της 

διαδικασίας 

 Αναγνώριση δεδομένων για το σχεδιασμό και εκτέλεση της διαδικασίας 

Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας 

 Αναγνώριση των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας 

 Αξιολόγηση  & Διαβάθμιση των Πληροφοριακών συστημάτων βάσει της κρισιμότητάς 

τους  

 Αναγνώριση των απειλών στις οποίες εκτίθενται τα πληροφοριακά συστήματα  της 

Τράπεζας όπως είναι session, hijacking,, SQL injection, cross site scripting, κ.λπ.  

 Αξιολόγηση της επίπτωσης των ευπαθειών / αδυναμιών 

 Εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης μιας απειλής 

 Ανάλυση επιπτώσεων των απειλών ή των ευπαθειών επί των επιχειρησιακών 

διαδικασιών 

 Μέτρηση δεικτών  κινδύνου  
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 Αναγνώριση κινδύνων και συνολική αξιολόγησή τους  

 Ανάλυση αποτελεσματικότητας υφιστάμενων μηχανισμών ασφάλειας ως προς την 

αντιμετώπιση των αναγνωρισμένων κινδύνων  

 Ανάπτυξη Σχεδίου για την βελτιστοποίηση μηχανισμών ασφάλειας για την 

αντιμετώπιση και μείωση επίπτωσης των αναγνωρισμένων κινδύνων 

 Αξιολόγηση του Κινδύνου που απομένει (υπολειμματικός κίνδυνος) μετά την 

εφαρμογή των σχετικών μηχανισμών ασφάλειας 

 Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων της διαδικασίας Διαχείρισης  Κινδύνων Ασφαλείας 

και αρχειοθέτηση αυτών 

 Αναφορά των ευρημάτων της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Πόρων στη Διοίκηση και στα εμπλεκόμενα μέρη  

 Επανάληψη της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Πόρων σε περιοδικά διαστήματα, ώστε την λήψη αλλαγών στα πληροφοριακά 

συστήματα 

 

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 

Με τα αποτελέσματα των διαδικασιών Διαβάθμισης και Διαχείρισης Κινδύνων 

Πληροφοριακών Πόρων, και την επεξεργασία τους, η Τράπεζα μπορεί να αναπτύξει 

μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων από τους κινδύνους 

ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν. Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

υιοθέτηση μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας για την Τράπεζα Πειραιώς, 

παρουσιάζονται παρακάτω οι βασικές αρχές που ακολουθούν: 

 

Παράγοντες για την εφαρμογή μέτρων  και μηχανισμών ασφαλείας:  

 Αξία του πληροφοριακού πόρου  

 Επίπεδο έκθεσής του στον κίνδυνο 

 Επίπτωση  περιστατικού ασφάλειας σχετικό με τον πληροφοριακό πόρο και το 

κόστος υλοποίησής τους  

 Καταλληλότητα  (η εφαρμογή τους μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη 

λειτουργία των συστημάτων, της τεχνολογικής υποδομής, τις εσωτερικές 

διαδικασίες και επιχειρησιακές λειτουργίες, την οργανωτική δομή,  το ανθρώπινο 
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δυναμικό της Τράπεζας) 

Οι μηχανισμοί ασφάλειας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον ΕΥΠΠ ή/και τον 

ΤΥΠΠ. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των μηχανισμών και μέτρων ασφάλειας γίνεται στο 

σύνολο του πληροφοριακού συστήματος.   

 

Μηχανισμοί & μέτρα ασφάλειας (Κατηγορίες) 

Για την ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων οι μηχανισμοί/ μέτρα προστασίας 

που επιλέγονται, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με: 

 τον Χρόνο Εφαρμογής και  

 τη Φύση Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το χρόνο εφαρμογής τους, κατηγοριοποιούνται σε: 

 Αποτρεπτικά / Προληπτικά: (αποτρέπουν ένα περιστατικό ασφάλειας να συμβεί 

(π.χ την απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη μετά από αποτυχημένες 

προσπάθειες πρόσβασης σε κάποια εφαρμογή) 

 Ανιχνευτικά: (αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν ένα περιστατικό ασφάλειας σε 

πληροφοριακό σύστημα της τράπεζας (π.χ την εγκατάσταση συστήματος για την 

ανίχνευση πιθανών δικτυακών εισβολών) 

 Διορθωτικά / Κατασταλτικά: περιορίζουν τις επιπτώσεις ενός περιστατικού 

ασφάλειας (ύπαρξη Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή - Disaster Recovery 

Plan) 

Σύμφωνα με τη Φύση λειτουργίας τους,  τα μέτρα ασφαλείας κατηγοριοποιούνται σε:  

 Διαδικαστικά: π.χ. διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών, διαδικασία έγκρισης 

από τη Διοίκηση, πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ασφάλεια πληροφοριών 

 Φυσικά:  (όπως κάμερες ασφάλειας, πυροσβεστήρες 

 Τεχνικά: έλεγχος πρόσβασης, ταυτοποίηση χρήστη, ανίχνευση ιών, δικτυακές 

συσκευές ασφάλειας (Firewalls, IDS/ IPS) και hardening τεχνολογιών 

 Κανονιστικά και Ρυθμιστικά: πολιτικές ιδιωτικότητας, διαδικασίες 

συμμόρφωσης με κανονιστικά πρότυπα (διεθνή ή από την Τράπεζα της Ελλάδας), 

όροι ασφάλειας σε συμβόλαια και Service Level Agreements (SLA) 

 Στρατηγικά: αποτροπή κινδύνου 



Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων τραπεζών – Τράπεζα Πειραιώς 

50 
 
 

 

 

 Πολιτική διαχείρισης προσβάσεων χρηστών  

 

Στην Τράπεζα Πειραιώς τα δικαιώματα προσβάσεων των χρηστών και η σωστή και 

ασφαλής διαχείριση τους, προσδιορίζονται με το Πλαίσιο της Ασφάλειας των 

Πληροφοριακών Συστημάτων.  Οι χρήστες οι οποίοι ή ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της 

Τράπεζας   ή είναι εξωτερικοί συνεργάτες ή είναι με πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους 

της Τράπεζας, κάνουν χρήση των συστημάτων της στο εσωτερικό της δίκτυο, στους servers και 

στις επιχειρησιακές της εφαρμογές. 

Το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς : 

Προσδιορίζει: 

 τις αρχές  για την ασφαλή διαχείριση των προσβάσεων 

 τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν για την διαχείριση τους 

 τους ελέγχους για την σωστή παρακολούθηση των προσβάσεων και την 

συμμόρφωση τους στις απαιτήσεις της Τράπεζας και στις απαιτήσεις ασφαλείας 

Επιβεβαιώνει: 

 Ότι δεν εκτίθενται σε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μη 

δικαιούμενης πρόσβασης,  τα πληροφοριακά συστήματα της τράπεζας, οι 

servers, οι επιχειρησιακές εφαρμογές και τα δεδομένα της 

 Την διασφάλιση  της εναρμόνισης  με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των 

πολιτικών της Τράπεζας Πειραιώς, των  διαδικασιών και τα πρότυπων που 

χρησιμοποιούνται 

Ενισχύει: 

 Το αίσθημα ευθύνης και διατήρησης του επιπέδου ασφάλειας χρηστών και όσων 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας 

 την θέσπιση ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση προσβάσεων των 

εμπλεκόμενων μερών 

 

Οι Γενικές Αρχές Διαχείρισης Προσβάσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής ασφάλειας  πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς 

είναι οι παρακάτω:  
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 Πλαίσιο Διαχείρισης Ταυτοτήτων Χρηστών & Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 Παροχή Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 Αρχείο Ελέγχου Προσβάσεων (Access Control Matrix-ACM) 

 Διαχείριση Ταυτοτήτων Χρηστών (UserID) 

 Διαχείριση Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

 Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης (Passwords) 

 Συνδέσεις & Τερματικά (Sessions &Terminals) 

 Διαχείριση Προνομιακής Πρόσβασης 

 Παρακολούθηση & Έλεγχος 

 Πρόσβαση σε δεδομένα παραγωγής (Production Data ) 

 Απομακρυσμένη Πρόσβαση Εργαζομένων (Employees Remote Access) 

 Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Χρηστών 

 Διαχείριση Πρόσβασης από Τρίτους 

 

Πλαίσιο Διαχείρισης Ταυτοτήτων Χρηστών & Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

Η διαχείριση των δικαιωμάτων  πρόσβασης στους πληροφοριακά συστήματα της 

Τράπεζας Πειραιώς  γίνεται βάσει ενός εγκεκριμένου Πλαισίου Διαχείρισης Ταυτοτήτων 

Χρηστών (Identity Μanagement Framework), το οποίο έχει ως κύριο στόχο την 

κεντρική διαχείριση και επίβλεψη όλων των δραστηριοτήτων σχετικά με τις 

προσβάσεις των χρηστών της Τράπεζας και το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Σύστημα για την Κεντρική Διαχείριση και τον Έλεγχό Προσβάσεων (Identity 

Management System-IDM) 

 Ενσωμάτωση της διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων των εφαρμογών (όπου αυτό 

μπορεί να γίνει), στο κεντρικό σύστημα IDM 

 Πολιτικές, διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης προσβάσεων 

 Ρόλους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την κάθε εφαρμογή και σύστημα για κάθε 

χρήστη 

Η διαχείριση των  προσβάσεων,  ακολουθεί τα περιβάλλοντα των συστημάτων και 

εφαρμογών και τα αναγνωρισμένα και αποδεκτά συστήματα διαχείρισης προσβάσεων. 

Αποφεύγεται η χρήση, η τροποποίηση λειτουργικότητας και παραμετροποίησης καθώς 

και η ανάπτυξη διαφορετικών μηχανισμών πρόσβασης και πρέπει να έχει την έγκριση 
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της Μονάδας Group IT Security & Control για να εκτελεστεί. 

Όλες οι διαδικασίες του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας 

Πειραιώς εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την 

εκτέλεση των λειτουργιών και σ’ αυτές περιγράφονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών ανάλογα με τα καθήκοντα που 

απορρέουν από τον ρόλο εργασίας (Role-Based Access Control - RBACMethod) 

• Ενέργειες και εγκρίσεις (όταν πρόκειται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και 

την παύση δικαιωμάτων πρόσβασης) 

• Διαχείριση (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) κωδικών πρόσβασης και άλλων  

στοιχείων πρόσβασης (credentials), π.χ. security tokens 

• Έλεγχος (Περιοδικός ή όποτε απαιτείται) και παρακολούθηση ηλεκτρονικών 

ταυτοτήτων και δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών και όλων των 

εμπλεκόμενων  στα συστήματα και εφαρμογές 

 

Παροχή Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

Τα δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες  παρέχονται, εγκρίνονται και 

τροποποιούνται σύμφωνα με διαδικασία συγκεκριμένη και βασισμένη σε θεμελιώδη 

πρότυπα και σε περίπτωση παραβίασης τους, τα δικαιώματα πρόσβασης απορρίπτονται 

από τη Μονάδα Group IT Security & Control . Τα θεμελιώδη πρότυπα είναι: 

 Αρχές Διττού Ελέγχου, Ελαχίστων Προνομίων, Αποφυγής Σύγκρουσης 

Συμφερόντων 

 Ο Επιχειρησιακά Υπεύθυνος του Πληροφοριακού συστήματος εγκρίνει ή 

απορρίπτει τα αιτήματα πρόσβασης 

 

Αρχείο Ελέγχου Προσβάσεων (Access Control Matrix-ACM) 

Για κάθε πληροφοριακό σύστημα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει το αντίστοιχο Αρχείο 

Ελέγχου Προσβάσεων (ACM) για την καταχώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης όπου: 

• Τα προφίλ προσβάσεων που δημιουργούνται, βασίζονται σε ρόλους και είναι 

διαχειριζόμενα από το πλαίσιο IDM (Identity Management System). 

• Για κάθε αίτημα για δικαίωμα πρόσβασης διαφορετικό από το ACM, απαιτείται 

έγκριση του Επιχειρησιακά Υπεύθυνου του Πληροφοριακού συστήματος.  

• Για κάθε αλλαγή στο ACM απαιτείται να έχει προηγηθεί έγκριση. 
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• Αν τα δικαιώματα πρόσβασης  δεν ακολουθούν τα πρότυπα και τις πολιτικές 

ασφάλειας πληροφοριακών πόρων,  η Μονάδα Group IT Security & Control 

μπορεί να απορρίψει περιεχόμενο του ACM. 

 

Διαχείριση Ταυτοτήτων Χρηστών (UserID) 

Η Διαχείριση των UserID ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές που περιγράφονται αναλυτικά στον 

Κανονισμό Ασφάλειας Προσβάσεων Χρηστών και είναι οι ακόλουθες : 

 Κάθε χρήστης έχει μοναδική ταυτότητα πρόσβασης (UserID). Εξαιρούνται οι 

χρήστες που έχουν διαχειριστικά δικαιώματα (administrators) για τους οποίους 

δημιουργείται και δεύτερη ταυτότητα πρόσβασης για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ως διαχειριστές. Για τις ταυτότητες χρηστών (UserID) 

λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ο αριθμός τους πρέπει να είναι 

περιορισμένος. Για το κάθε UserID υπεύθυνος είναι ο χρήστης στον οποίο ανήκει. 

Τα πρότυπα ονοματολογίας των εταιρικών UserID είναι συγκεκριμένα. 

 Για τους Τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες) παραχωρούνται UserID  

όπου είναι εφικτό και λειτουργούν έως την ημερομηνία λήξεως σύμφωνα με την λήξη 

της συμβατικής τους συμφωνίας με την Τράπεζα και η πρόσβαση των τρίτων  στα 

συστήματα της Τράπεζας επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον υφίσταται συμβατική 

συμφωνία. 

 Η χρήση των UserID τα οποία είναι ανώνυμα, γενικής χρήσεως, default, ή 

ομαδικών UserID (π.χ, guest, administrator) αποφεύγεται και όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό, τότε πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές τεχνικές για την εξασφάλιση 

της ταυτοποίησης ενεργειών. 

 Απαγορεύεται UserID που χρησιμοποιείται για πρόσβαση χρήστη να 

χρησιμοποιείται για επικοινωνία και διασύνδεση συστημάτων (service accounts, 

εκτός εάν είναι απαραίτητο και τότε ακολουθούνται εναλλακτικοί μηχανισμοί 

ασφάλειας (compensation control). 

 Με την λήξη/παύση της εργασίας κάποιου χρήστη και αποχώρηση του από την 

Τράπεζα, και με την παύση της συνεργασίας Τρίτων επίσης, απενεργοποιούνται 

τα UserID και παραμένουν σε απενεργοποιημένη μορφή για έλεγχο και  λόγους 

ιστορικότητας. 

Οποιαδήποτε απόκλιση κάποιου κωδικού χρήστη UserID από τα παραπάνω,    
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καταγράφεται και εγκρίνεται από τη Μονάδα Κανονισμού Ασφάλειας Προσβάσεων. 

 

Διαχείριση Δικαιωμάτων Πρόσβασης 

Οι θεμελιώδης αρχές για την διαχείριση των δικαιωμάτων Πρόσβασης  είναι οι 

παρακάτω : 

 Οι απαιτούμενες ενέργειες για την διαχείριση των προσβάσεων περιγράφονται σε 

μία διαδικασία η οποία είναι δομημένη και έχει πάρει έγκριση 

 Οι προσβάσεις εγκρίνονται από τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο του 

Πληροφοριακού Συστήματος της Τράπεζας 

 Όταν ο χρήστης – εργαζόμενος απουσιάζει από την τράπεζα τότε ανακαλούνται 

προσωρινά τα δικαιώματα πρόσβασης του 

 Σε κάθε αλλαγή θέσης εργασίας του εργαζόμενου εντός της Τράπεζας ανακαλούνται όλα 

τα περιττά  δικαιώματα πρόσβασης 

 Με την παύση των εργαζομένων από την Τράπεζα καθώς και με την λήξη 

συνεργασίας υπαλλήλων σε Εξωτερικούς συνεργάτες, αφαιρούνται τα 

δικαιώματα προσβάσεων τους στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας.   

Η παροχή των δικαιωμάτων πρόσβασης για τον κάθε χρήστη καθώς και κάθε 

απόκλιση αυτών από τις παραπάνω θεμελιώδης αρχές , καταγράφεται και 

εγκρίνεται από την μονάδα της Τράπεζας Group IT Security & Control.   

 

Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης (Passwords) 

Οι Κωδικοί Πρόσβασης ακολουθούν τον  Κανονισμό Ασφάλειας Προσβάσεων 

Χρηστών της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να γίνονται 

γνωστοί σε τρίτους, έχουν δομή ασφαλείας για να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους 

από άλλους χρήστες. Πρέπει να καλύπτουν το ελάχιστο συγκεκριμένες προδιαγραφές 

όπως συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, ποικιλία χαρακτήρων (γράμματα, σύμβολα, 

αριθμούς), να έχουν ισχύ με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και η αλλαγή τους να 

βασίζεται σε κανόνες ιστορικότητας και τροποποίησης . Πρέπει να διανέμονται αρχικά 

με ασφαλής τρόπους έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αποκάλυψή τους σε τρίτους, στην 

συνέχεια οι αρχικοί κωδικοί να απενεργοποιούνται και υποχρεωτικά ο χρήστης να 

δημιουργεί τον προσωπικό ισχυρό  κωδικό πρόσβασης του στο σύστημα.  Η αρχική 
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διανομή των κωδικών διενεργείται με μεθόδους που αποτρέπουν την αποκάλυψη τους 

σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη. 

 Για την χρήση του κωδικού στα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα επιτρέπεται  

μόνο περιορισμένος αριθμός από λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής του 

κωδικού και αν ξεπεραστεί, απενεργοποιείται το UserID. Εξαιρούνται μοναδικοί 

διαχειριστικοί λογαριασμοί, που με την απενεργοποίησή τους παύει η λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος κατόπιν αντισταθμιστικών ελέγχων. 

 Η ανάκτηση κωδικού πρόσβασης γίνεται μόνο από τον ίδιο τον χρήστη κατόπιν 

αιτήματος βάσει σχετικής διαδικασίας της Τράπεζας 

  

Συνδέσεις & Τερματικά  

Όταν ένας χρήστης συνδέεται από τον προσωπικό του υπολογιστή σε κάποια εφαρμογή 

με μόνιμη σύνδεση, χρειάζεται  αυθεντικοποίηση χρησιμοποιώντας UserID ή άλλες 

μεθόδους και  ανάλογα με τις λειτουργίες που εξυπηρετούνται από τα πληροφοριακά 

συστήματα της Τράπεζας, του δίνεται η δυνατότητα να συνδέεται σε πιο πολλά 

τερματικά  ή να μπορεί να κάνει περισσότερες από μια συνδέσεις ταυτόχρονα. Ο 

κίνδυνος από επιθέσεις κακόβουλες για μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις 

παραβιάζοντας τους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης είναι μεγάλος 

και στοχεύει στην υποκλοπή των στοιχείων των ενεργών συνδέσεων. Για το λόγο αυτό 

επιβάλλεται η χρήση ελέγχων ασφαλείας (σε σχέση με τις συνδέσεις και τα τερματικά) 

κατά την υλοποίηση των συστημάτων και εφαρμογών της Τράπεζας   

 Μηχανισμοί ασφάλειας ανενεργών συνδέσεων: Προκειμένου να αποτραπεί μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση σύνδεσης (user session) σε κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα της Τράπεζας , ενεργοποιούνται έλεγχοι προστασίας ανενεργών συνδέσεων 

(π.χ session timeouts, screensaver protection, έξοδος από συνδέσεις χρηστών μετά 

από συγκεκριμένο χρόνο αδράνειας) 

 Μηχανισμοί ασφάλειας για πολλαπλές συνδέσεις: Αποτρέπεται η ταυτόχρονη 

είσοδος ενός χρήστη σε πολλαπλές συνδέσεις εκτός εάν αυτό επιτρέπεται βάσει 

επιχειρησιακής ανάγκης οπότε λαμβάνονται και εφαρμόζονται αντισταθμιστικά μέτρα 

ασφάλειας  

 Πρότυπα Υλοποίησης Ασφαλών Συνδέσεων: Η Τράπεζα Πειραιώς για την 
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υλοποίηση ασφαλών συνδέσεων εφαρμόζει  τεχνικά πρότυπα βάσει των  

επιχειρησιακών λειτουργιών. της Η ασφάλεια τω συνδέσεων αφορά το δίκτυο και 

το τεχνολογικό επίπεδο που χρησιμοποιείται 

 Περιορισμός Τερματικών Σύνδεσης: Απαγορεύεται η χρήση τερματικών που 

αξιολογούνται ως μη ασφαλή για την σύνδεση τους σε κάποιο πληροφοριακό 

σύστημα Τράπεζας. 

 

Διαχείριση Προνομιακής Πρόσβασης 

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας που προκαλούνται από προνομιακά 

δικαιώματα πρόσβασης εφαρμόζονται επιπλέον ειδικοί μηχανισμοί ασφάλειας, όπως:  

 Αυστηρά Ελεγχόμενη Πρόσβαση: Αυστηρά περιορισμένη προνομιακή πρόσβαση 

και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, ορίζεται και εγκρίνεται από την Τράπεζα για 

συγκεκριμένους σκοπούς της   

 Κατάλογος Προνομιακών Ταυτοτήτων (Privileged IDs List): Κάθε αλλαγή σε 

προνομιακές προσβάσεις καταγράφονται και αναφέρεται στην Μονάδα Group IT 

Security & Control της Τράπεζας 

 Τεκμηρίωση & Έγκριση: Όλες οι προνομιακές προσβάσεις παρέχονται και 

διαχειρίζονται κατόπιν τεκμηριωμένης και εγκεκριμένης συμμόρφωσης  στις 

εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας 

 Συστήματα παρακολούθησης χρήσης προνομιακών λογαριασμών: Η Τράπεζα 

Πειραιώς  παρακολουθεί και καταγράφει όποια ενέργεια εκτελείται στα συστήματά 

της χρησιμοποιώντας προνομιακή πρόσβαση. Ελέγχει την εγκυρότητά της, την 

περίοδο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί  και ταυτοποιεί τον χρήστη στον οποίο έχει 

δοθεί 

 

Παρακολούθηση & Έλεγχος 

Αρχεία Ελέγχου και Καταγραφής: Για την σωστή παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της χρήσης του κάθε συστήματος, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί αρχεία όπου 

καταγράφεται κάθε κρίσιμη δραστηριότητα που εκτελείται στο σύστημα. Η 

αξιοποίηση,  ο όγκος και ο χρόνος διατήρησης των αρχείων αυτών εξαρτάται από την 

κρισιμότητα και τη χρήση του εκάστοτε συστήματος. Τα αρχεία συλλέγονται,  το 
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περιεχόμενο τους συσχετίζεται με πληροφορίες όλων των συστημάτων της Τράπεζας 

και αναλύεται από τη Μονάδα Group IT Security & Control, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένης / ύποπτης πρόσβασης ή περιστατικά 

ασφαλείας που μπορεί να υφίστανται. Σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού 

ασφαλείας ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία για την αντιμετώπιση του.  

Έλεγχος και Παρακολούθηση Προσβάσεων: Εφαρμόζονται μηχανισμοί συνεχούς 

παρακολούθησης και επαλήθευσης των προσβάσεων των χρηστών οι οποίοι είναι 

αυτοματοποιημένοι για τον έλεγχο των ταυτοτήτων αλλά και της αξιολόγησης της 

πιθανής απειλής από κακόβουλη πρόσβαση.  

Ανεξάρτητη Επιθεώρηση: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας ( ή  

εξωτερικές αρχές όταν  αυτό  απαιτείται), διενεργεί επιθεωρήσεις περιοδικές και 

έκτακτες των δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών και της διαδικασίας ελέγχου 

προσβάσεων, προκειμένου να εντοπισθούν μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις, 

παραλείψεις και λάθη σύμφωνα  με τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα.  

 

Πρόσβαση σε δεδομένα παραγωγής  

Στα δεδομένα παραγωγής, η πρόσβαση πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:  

 Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση απευθείας στα δεδομένα παραγωγής και η 

επεξεργασία τους από τους χρήστες. Η πρόσβαση γίνεται με την χρήση εφαρμογής 

ή  μέσω διαχειριστικού interface  για την αποτροπή απειλών διαγραφής και 

λανθασμένης τροποποίησης των παραγόμενων δεδομένων, ενώ παράλληλα γίνεται 

καταγραφή των σχετικών ενεργειών. Η κατ’ εξαίρεση απευθείας πρόσβαση σε 

δεδομένα παραγωγής υλοποιείται ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.  Οι 

χρήστες που δεν έχουν σχέση με επιχειρησιακές συναλλαγές της Τράπεζας, δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση για οποιαδήποτε αλλαγή σε δεδομένα παραγωγής.  

 Περιορισμένη χρήση προγραμμάτων που παρακάμπτουν μηχανισμούς προστασίας 

εφαρμογών της Τράπεζας για να μπορούν να επεξεργαστούν απευθείας τα 

παραγωγικά δεδομένα και τις πληροφορίες της για παράδειγμα με χρήση SQL 

statements. 

 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται παραγωγικά δεδομένα για την δημιουργία 

ελέγχων των συστημάτων και αν αυτό πρέπει να γίνει, τότε η Τράπεζα παίρνει 
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αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους.   

 

Απομακρυσμένη Πρόσβαση Εργαζομένων (Employees Remote Access) 

Για την πρόσβαση εργαζομένων σε συστήματα της Τράπεζας που γίνεται 

απομακρυσμένα, πρέπει να ισχύουν τα  εξής: 

 Έγκριση Απομακρυσμένης Πρόσβασης: Η πρόσβαση των εργαζομένων στα 

συστήματα της Τράπεζας απομακρυσμένα, δίνεται σε περιπτώσεις που εργασίες 

πρέπει να εκτελεστούν  και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του εργαζόμενου 

στον χώρο εργασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους όπως είναι η 

κατάσταση που δημιουργήθηκε στην πανδημία από την ασθένεια Covid-19, 

έκτακτες εργασίες που πρέπει να γίνουν με απασχόληση εκτός γραφείου και εκτός του 

τυπικού ωραρίου). 

 Επίπεδα Έγκρισης: Η έγκριση δίνεται από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο του 

Πληροφοριακού Πόρου, και χρειάζεται και έγκριση της Μονάδας Group IT Security 

& Control. 

 Διαδικασία Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Remote Access Process): Πρόκειται 

για την διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση έγκρισης και υλοποίησης 

περίπτωσης αιτήματος για πρόσβαση εργαζομένου απομακρυσμένα. Η διαδικασία 

είναι εγκεκριμένη και τεκμηριωμένη και καταγράφει και τις έκτακτες περιπτώσεις 

για τις οποίες απαιτείται απομακρυσμένη πρόσβαση.  

 Υποδομή Απομακρυσμένης Πρόσβασης (Remote Access Infrastructure): Η 

Μονάδα Group Technology και η Μονάδα Group IT Security & Control της 

Τράπεζας Πειραιώς καθορίζουν τις μεθόδους των συνδέσεων που γίνονται 

απομακρυσμένα. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει μηχανισμούς  

προστασίας στις συσκευές πληροφορικής που δίνεται σύνδεση απομακρυσμένα όπως και 

στην γραμμή επικοινωνίας και στο σύστημα για την ασφάλεια του συστήματος και των 

δεδομένων που επεξεργάζεται, Επίσης η προστασία που λαμβάνεται και για την 

απομακρυσμένη πρόσβαση Τρίτων στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας, είναι 

όμοια.  

 Ευθύνες Χρηστών: Οι χρήστες με απομακρυσμένη πρόσβαση, οφείλουν να 

τηρούν τις διαδικασίες της Τράπεζας για την προστασία του πληροφοριακού 

συστήματος που κάνουν χρήση και να συμμορφώνουν τις συσκευές που 
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χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους, με τα πρότυπα ασφάλειας της Τράπεζας 

Πειραιώς.   

 

Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Χρηστών 

Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς εκπαιδεύονται για την ασφαλή χρήση των 

πληροφοριακών της συστημάτων και την ορθή χρήση των δικαιωμάτων πρόσβασης 

τους σ’ αυτά.   

Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Για την πρόσβαση τους,  οι εργαζόμενοι 

της Τράπεζας, σε εσωτερικό  intranet, στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων, συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

 Υπηρεσίες: Το προσωπικό της Τράπεζας,  διαθέτει πρόσβαση στις υπηρεσίες 

εσωτερικού intranet,  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Διαδικτύου με 

προσβάσεις ανάλογες της οργανωτικής τους θέσης και των αρμοδιοτήτων τους.  

 Αποδεκτή Χρήση: Η πρόσβαση στο εσωτερικό intranet,  στο διαδίκτυο και στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν  επιχειρησιακές  

λειτουργίες της Τράπεζας. Γίνεται αποδεκτή όμως και η χρήση του διαδικτύου 

και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  για προσωπικούς λόγους στο ελάχιστο 

δυνατό επίπεδο που ορίζει η Τράπεζα. 

 Διαδικασία:  Τα στάδια με τα οποία δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στους εργαζόμενους της Τράπεζας,  

περιγράφονται σε διαδικασία εγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και συμμορφωμένη 

στις γενικές αρχές διαχείρισης πρόσβασης που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα 

συστήματα της. 

 Περιορισμοί: Οι περιορισμοί που θέτει η Τράπεζα στη χρήση Διαδικτύου και 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι σε επίπεδο χρόνου ή περιεχομένου, σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την νομοθεσία, τους  κανόνες και τις 

πολιτικές ασφάλειας που εφαρμόζει. 

 Παρακολούθηση, Έλεγχος: Η Τράπεζα παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή 

χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε 

συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την νομοθεσία. 

 

Διαχείριση Πρόσβασης από Τρίτους 
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Η Τράπεζα Πειραιώς,  για την επίτευξη των επιχειρησιακών λειτουργιών της,  

συνεργάζεται με Τρίτους (εξωτερικοί φορείς, εταιρείες και πάροχοι). Η συνεργασία 

αυτή, αναφέρεται σε υποστηρικτικές εργασίες, συντήρηση των πληροφοριακών 

συστημάτων, ανάπτυξη εργασιών κ.άλ., για την επίτευξη των οποίων μπορεί να 

χρειαστεί να τους δοθεί πρόσβαση σε πληροφοριακούς πόρους της Τράπεζας  και 

πρέπει να είναι ασφαλής και να προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

 Νομική Συμφωνία (Legal Agreement): Ύπαρξη σύμβασης για τον σαφή 

προσδιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, το σκοπό, τις δεσμεύσεις, τη διάρκεια 

και τις ευθύνες των μερών που εμπλέκονται. Η Τράπεζα Πειραιώς και οι Τρίτοι 

συνυπογράφουν την παραπάνω σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει και όρο για 

εμπιστευτικότητα και μη Αποκάλυψη Πληροφοριών της Τράπεζας κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της σχετικής συνεργασίας. 

 Διαδικασία Αίτησης και Έγκρισης πρόσβασης σε Τρίτους: Όλα τα αιτήματα 

Τρίτων για πρόσβαση παίρνουν έγκριση από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο του 

Πληροφοριακού συστήματος για το οποίο γίνεται η συνεργασία και της Μονάδας 

Group IT Security & Control. 

 Δεδομένα Παραγωγής: Δεν επιτρέπεται πρόσβαση Τρίτων σε δεδομένα και 

πληροφορίες της Τράπεζας και αν αυτό είναι δεν είναι εφικτό λόγω των εργασιών που 

πρέπει να γίνουν κατά την συνεργασία, χρειάζονται επιπρόσθετες εγκρίσεις και  μέτρα για 

την επιπλέον προστασία τους και την ακεραιότητα τους.  

 Έγκριση Απομακρυσμένης Πρόσβασης: Η πρόσβαση Τρίτων όταν πρέπει να 

γίνει απομακρυσμένα, παίρνει έγκριση από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο του 

αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος για το οποίο γίνεται η συνεργασία και της Μονάδας 

Group IT Security & Control και τηρείται ότι πρέπει να ισχύει σε περίπτωση 

Απομακρυσμένης Πρόσβασης. 

 

 Πολιτική απόκτησης, ανάπτυξης, ανάθεσης & συντήρησης συστημάτων  

 

Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων 

της Τράπεζας Πειραιώς είναι καθοριστικός αφού συνεισφέρουν  στη εκτέλεση και 

διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών της. Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι 

πολύ σημαντική για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων 
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και γι’ αυτό πρέπει για τους μηχανισμούς και τα μέτρα ασφάλειας να γίνεται πρώτα 

αξιολόγηση και μετά σχεδιασμός,  υλοποίηση και προσαρμογή τους στο πληροφοριακό 

σύστημα. Για την συνέχεια της αποτελεσματικότητάς, της πληρότητας και της 

αξιοπιστίας τους, απαιτείται παρακολούθηση και έλεγχος σε περιοδική βάση. Με την  

Πολιτική Απόκτησης, Ανάπτυξης, Ανάθεσης & Συντήρησης Συστημάτων, η Τράπεζα 

Πειραιώς εξασφαλίζει ότι επιλέγονται μηχανισμοί και μέτρα ασφαλείας πληροφοριών 

(για την οργάνωση, τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες) σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 

(System Lifecycle)  των  πληροφοριακών συστημάτων της, όπως είναι: αναγνώριση 

ανάγκης ύπαρξης Συστήματος, σχεδιασμός, δημιουργία και υλοποίηση, συντήρηση, 

διακοπή λειτουργίας και τελική απομάκρυνση. Η επιλογή γίνεται βάση της 

κρισιμότητας του πληροφοριακού συστήματος και των κινδύνων που παραβιάζουν την 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα του. 

 

Βασικές Αρχές 

Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσει 

απαιτήσεις ασφαλείας στα στάδια λειτουργίας των συστημάτων, οι οποίες 

αναγνωρίζουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις δικλείδες ασφαλείας, 

διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα του 

συστήματος και των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Στο στάδιο του Σχεδιασμού 

(Design) εξετάζονται οι ανάγκες ασφαλείας και οι προδιαγραφές τους,  οι οποίες θα 

πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα. Για την αποτελεσματική τους επιλογή και 

ενσωμάτωση τους σε ένα σύστημα εφαρμόζονται οι ακόλουθες βασικές αρχές: 

 Επιχειρησιακά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου (ΕΥΠΠ). Καθορίζει τα 

δικαιώματα πρόσβασης και το επίπεδο ασφαλείας αυτού, σε συνεχή βάση. 

 Τεχνικά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου (ΤΥΠΠ). Ασχολείται με την 

τεχνική υλοποίηση και την συντήρηση όλων των καθορισμένων αρχών λειτουργίας 

και παραμέτρων ασφαλείας κάθε νέου συστήματος. Για κάθε νέο σύστημα ορίζεται 

ένας υπεύθυνος. 

 Διαχείριση Έργου : Για κάθε έργο απόκτησης / αγοράς , ανάπτυξης ή εξωτερικής 

ανάθεσης ενός συστήματος εφαρμόζεται  διαδικασία Διαχείρισης Έργων 

ακολουθώντας τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές 
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Διαχείρισης Έργων. Η διαδικασία είναι δομημένη και πρέπει να έχει εγκριθεί. 

 Αρχή της Αναλογικότητας: Η επιλογή των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται 

ανάλογα με το πόσο κατάλληλοι είναι σχετικά με την πληροφοριακή υποδομή, το κόστος 

υλοποίησής τους, την προστιθέμενη αξία τους για την Τράπεζα και στόχο έχουν να 

μειώσουν τους κινδύνους ασφαλείας και την επίπτωσή τους.    

 Σχέδιο Ασφάλειας Συστήματος: Για κάθε κρίσιμο σύστημα αναπτύσσεται και 

επικαιροποιείται περιοδικά, ένα Σχέδιο Ασφάλειας Συστήματος που περιλαμβάνει 

τα εξής: 

• Περιγραφή Συστήματος, 

• Αρμοδιότητες εμπλεκόμενων ομάδων και εργαζομένων (χρήση, ανάπτυξη, 

διαχείριση, κ.λπ.), 

• Καταγραφή και συνοπτική περιγραφή απαιτήσεων ασφάλειας, 

• Καταγραφή πολιτικών, διαδικασιών και τεχνικών προτύπων που συνδέονται με 

τη λειτουργία και ασφάλεια του Συστήματος, 

• Τους αποδεκτούς συστημικούς ρόλους των χρηστών και τους κατόχους τους 

 Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας και Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων  

Πριν και κατά τη διάρκεια ενός έργου εκτελούνται Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων 

Ασφάλειας και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος οι  οποίες εναρμονίζονται με τις σχετικές πολιτικές και τα πρότυπα της 

Τράπεζας και που στοχεύουν:  

• στον εντοπισμό των επιπτώσεων στις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες και 

στην πληροφοριακή υποδομή 

• στον εντοπισμό των απειλών και κινδύνων ασφάλειας 

• στην ενίσχυση της επιλογής κατάλληλων απαιτήσεων και μηχανισμών ασφάλειας 

για τον έλεγχο και την μείωση του  συνολικού κινδύνου ασφαλείας σε αποδεκτά 

επίπεδα για την Τράπεζα Πειραιώς 

 Διαβάθμιση Συστήματος  

Η διαβάθμιση της κρισιμότητας κάθε συστήματος σχετικά με την εμπιστευτικότητα, 

ακεραιότητα και διαθεσιμότητα, γίνεται  σύμφωνα με την Μεθοδολογία Διαβάθμισης 

Πληροφοριακών Πόρων της Τράπεζας. 

 

Σχεδιασμός, Απόκτηση, Ανάπτυξη & Ανάθεση Συστημάτων  
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 Απαιτήσεις Ασφάλειας κατά το Σχεδιασμό Συστήματος (Design) 

Για την ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριών, των τεχνικών υποδομών και 

των λειτουργιών που υποστηρίζουν τα συστήματα, στη διάρκεια της φάσης του 

Σχεδιασμού (Design) σχεδιάζονται προς υλοποίηση οι κατάλληλοι μηχανισμοί 

ασφαλείας οι οποίοι είναι:  

Κρυπτογράφηση: Οι πληροφορίες του συστήματος κρυπτογραφούνται ανάλογα με 

τον κίνδυνο που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την κρισιμότητα του 

πληροφοριακού συστήματος και τους κανόνες συμμόρφωσης με πρότυπα και 

κανονιστικές ρυθμίσεις (όπως PCI, Π.Δ. 2577). Με την εφαρμογή της κρυπτογράφησης 

λειτουργούν μηχανισμοί και διαδικασίες κατάλληλες για την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κρυπτογραφικών κλειδιών  (παραγωγή, 

αλλαγή, ανάκληση, καταστροφή, μετάδοση, επαλήθευση, αποθήκευση, εισαγωγή, 

χρήση, αρχειοθέτηση) καθώς και για την προστασία τους από κακόβουλες επιθέσεις 

και θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ύπαρξη αρχείων καταγραφής γεγονότων σχετικά με την ασφάλεια της λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος και έλεγχος όλων των ενεργειών που εκτελούνται. 

 Ύπαρξη μηχανισμών για την επαλήθευση δεδομένων εισόδου / εξόδου στα 

πληροφοριακά συστήματα  για την προστασία από λάθη, λάθος τροποποίηση και 

εσφαλμένη χρήση. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι: αυτόματοι έλεγχοι για μη έγκυρα 

δεδομένα (έλεγχος χαρακτήρων, τύπου, μεγέθους), αυτόματοι έλεγχοι για 

ασυνέπειες καταχωρημένων και παραγόμενων δεδομένων, περιοδικοί έλεγχοι 

εγκυρότητας περιεχομένων σημαντικών πεδίων. 

 Έλεγχοι για την διασφάλιση ορθής επεξεργασίας του πληροφοριακού συστήματος  

κατά τη διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας και τέτοιοι είναι: έλεγχοι 

αποτελεσμάτων, συμφωνία των επεξεργαζόμενων δεδομένων (data  reconciliation), 

Μηχανισμοί για την αναγνώριση και τη διαχείριση  των λαθών που προκύπτουν κατά 

την  επεξεργασία. 

 Έλεγχος Λογικής Πρόσβασης (User Access): Επιτρέπεται με την βοήθεια 

μηχανισμών ασφαλείας η είσοδος στο κάθε πληροφοριακό σύστημα,  μόνο  

χρηστών με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και σύμφωνα με τον ρόλο τους.   



Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων τραπεζών – Τράπεζα Πειραιώς 

64 
 
 

 

 Χρήση Μηχανισμών ασφάλειας και καθορισμός της κατάλληλης αρχιτεκτονικής 

για την προστασία των δικτυακών  διασυνδέσεων και των επικοινωνιών της 

Τράπεζας. 

 Ανάπτυξη του κατάλληλου σχεδίου για την ανάκτηση από Καταστροφή για το κάθε 

πληροφοριακό σύστημα και ανάλογα με την κρισιμότητά του (Disaster Recovery 

Plan – DRP. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος  του  συνολικού Σχεδίου Ανάκτησης από 

Καταστροφή DRP και του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity 

Plan - BCP) της Τράπεζας. 

 

 Απαιτήσεις Ασφάλειας κατά  την Απόκτηση  /  Αγορά Συστήματος  

Όταν η Τράπεζα Πειραιώς αγοράζει ένα πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει  

συστήματος από την Τράπεζα, θα πρέπει αυτό να πληροί τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων, καθώς και να μπορεί καλύψει οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές. 

 

 Απαιτήσεις Ασφάλειας κατά την Ανάπτυξη Συστήματος (Development) 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης νέου συστήματος ή αλλαγών σε υφιστάμενο σύστημα της 

Τράπεζας, εφαρμόζονται οι εγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαιτήσεις ασφάλειας 

που αναγνωρίσθηκαν στο στάδιο του Σχεδιασμού. Παράλληλα, πρέπει να 

εξασφαλίζονται, οι παρακάτω απαιτήσεις ασφάλειας: 

Διαχωρισμός Περιβαλλόντων Λειτουργίας: Για την αποφυγή μεταφοράς 

επιπτώσεων των κινδύνων ασφαλείας που μπορεί να παρουσιασθούν, οι εργασίες 

ανάπτυξης, δοκιμών και παραγωγικής λειτουργίας πρέπει να εκτελούνται σε 

διαφορετικές και διακριτές υποδομές του συστήματος. Για κάθε σύστημα, 

χρησιμοποιούνται τρία περιβάλλοντα, που διαχωρίζονται με κατάλληλους 

μηχανισμούς ασφάλειας: 

 Περιβάλλον Ανάπτυξης: Για τις εργασίες ανάπτυξης κώδικα και λειτουργιών αλλά 

και για υλοποίηση αλλαγών στα συστήματα της Τράπεζας. 

 Περιβάλλον Δοκιμών: Για τις δοκιμές και τους ελέγχους στα συστήματα που είναι 

υπό ανάπτυξη ή τροποποίηση. 

 Περιβάλλον Παραγωγής: Περιλαμβάνει τις τελικές εκδόσεις συστημάτων για 
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χρήση από τους εργαζόμενους και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Τράπεζας. 

Διαχωρισμός καθηκόντων (Segregation of Duties):  

Για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, δοκιμή, διαχείριση και 

παρακολούθηση ενός πληροφοριακού συστήματος, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του 

είναι καθορισμένοι και διαχωρισμένοι.  

Μεθοδολογίες Ασφαλούς Ανάπτυξης Συστημάτων:  

Το αρμόδιο προσωπικό για την ανάπτυξη συστημάτων (προγραμματιστές, διαχειριστές, 

συνεργάτες), ακολουθεί τους μηχανισμούς ασφάλειας και τα τεχνολογικά πρότυπα και 

οδηγίες ασφαλούς ανάπτυξης της Τράπεζας. 

Προστασία Δεδομένων:  

Για την ανάπτυξη και τις δοκιμές, τα Δεδομένα που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

επιλέγονται προσεκτικά, να καταγράφονται, να προστατεύονται και να ελέγχονται. 

Απαγορεύετα ι η χρήση, η μεταφορά, η πλήρης ή μερική αναπαράσταση 

παραγωγικών δεδομένων για δοκιμές και ανάπτυξη χωρίς την αξιολόγηση των 

κατάλληλων ενεργειών προστασίας τους. 

Παραμετροποίηση Ασφάλειας :  

Για την προστασία  των δεδομένων που επεξεργάζονται, μεταφέρονται και 

αποθηκεύονται από το σύστημα, παραμετροποιούνται κατάλληλα οι ρυθμίσεις 

ασφάλειας. Επίσης, οι τεχνολογίες ενός πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται από 

διαδικασίες ασφαλούς παραμετροποίησης (hardening), σύμφωνα με τα τεχνολογικά 

πρότυπα ασφάλειας της Τράπεζας. 

Διαχείριση Πηγαίου Κώδικα (Source Code Management):  

Ο κώδικας που δημιουργείται ή αποκτάται για τις εφαρμογές της Τράπεζας, ανήκει 

στην κυριότητά της. Για την αποφυγή κλοπής του  κώδικα ή μη επιθυμητών 

τροποποιήσεων του περιεχόμενό του, τα οποία μπορούν να απειλήσουν με μερική ή 

πλήρη απώλεια  συστημάτων και εφαρμογών, η Τράπεζα Πειραιώς  αναπτύσσει 

διαδικασία διαχείρισης πηγαίου κώδικα η οποία καλύπτει τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση Πηγαίου Κώδικα (λογαριασμοί, δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης) 

 Διαχείριση εκδόσεων κώδικα (version control) 

 Μεθόδους για τον εντοπισμό αλλαγών στον κώδικα 

 Τεκμηρίωση κώδικα 
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 Ανάπτυξη & Υπηρεσίες με Ανάθεση (Outsourcing) 

Η Ανάπτυξη συστημάτων από Τρίτους ή σε Τρίτους (εξωτερικό συνεργάτη  ή πάροχο, 

όπως:  διαχείριση, συντήρηση), ακολουθεί διαδικασίες ασφάλειας που θεσπίζει η 

Τράπεζα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Τα 

συμβόλαια των αναθέσεων ανάπτυξης συστημάτων και υπηρεσιών, επιθεωρούνται και 

εγκρίνονται ως προς την κάλυψη και πληρότητα των απαιτήσεων ασφάλειας πριν την 

τελική τους σύναψη.  

 

 Δοκιμές Ασφάλειας (Security Testing) 

Για την έγκριση της εγκατάστασης ενός συστήματος ή μιας αλλαγής είναι 

απαραίτητες οι επιτυχείς δοκιμές ασφαλείας.  

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασία δοκιμών και ελέγχου ασφάλειας 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές (SANS, NIST, OWASP, 

OSSTMM, GIAC).  

Αποτελεσματικότητα μηχανισμών ασφάλειας (Security Controls effectiveness): 

Πριν να μεταφερθεί ένα πληροφοριακό σύστημα στο στάδιο της παραγωγής μετά την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξής του, γίνονται δοκιμές για την ασφάλεια του με την 

εφαρμογή κάποιων πιθανών επιθέσεων και ενσωματώνονται οι απαιτούμενοι 

μηχανισμοί ασφάλειας  προκειμένου να εντοπιστούν περισσότερες τεχνικές αδυναμίες 

ασφάλειας.  

Εγκατάσταση Συστήματος σε Περιβάλλον Παραγωγής 

Όταν γίνεται  εγκατάσταση ενός συστήματος σε περιβάλλον παραγωγής πρέπει να 

διασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί και να γίνεται 

αξιολόγηση και έλεγχος των συστημάτων από την Μονάδα Group IT Security & 

Control της Τράπεζας,  πριν την εγκατάστασή τους σε παραγωγικό περιβάλλον. Επίσης 

έγκριση από την παραπάνω μονάδα, απαιτείται και για την εγκατάσταση του 

συστήματος σε παραγωγικό περιβάλλον.  

 

Λειτουργία, Συντήρηση & Παρακολούθηση Συστημάτων 
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Παρακολούθηση ασφαλείας: Η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί πολιτικές, διαδικασίες 

για τη διευκόλυνση και τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των συστημάτων 

καθώς και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας.  

Συντήρηση Συστημάτων 

• Συντήρηση Λογισμικού: Η συντήρηση του Λογισμικού γίνεται βάσει διαδικασιών 

όπως ενέργειες εγκατάστασης, τροποποίησης και ενημέρωσης του λογισμικού των  

λειτουργικών συστημάτων και των υπολοίπων πακέτων λογισμικού της Τράπεζας. 

Στοχεύει στην μέγιστη μείωση των κινδύνων (διακοπή, μεταβολή, ασφάλεια) που 

μπορεί να συμβούν  κυρίως σε συστήματα  υπηρεσιών πληροφορικής τα οποία στηρίζουν την 

λειτουργία της. 

• Κεντρική Διαχείριση Συστημάτων: Οι διαχειριστικές  ενέργειες  στα 

πληροφοριακά συστήματα εκτελούνται από διασυνδεδεμένες κονσόλες διαχείρισης 

που είναι εγκατεστημένες στην κεντρική πληροφοριακή υποδομή της Τράπεζας. Η 

δικτυακή διαχείριση γίνεται από πλήρως απομονωμένα και διαχωρισμένα τμήματα 

δικτύου προστατευμένα από μηχανισμούς ασφαλείας της Τράπεζας.  Για την 

πρόσβαση στις κονσόλες διαχείρισης πρέπει να ακολουθείται η Πολιτική 

Διαχείρισης Προσβάσεων, και διαχειριστές συστημάτων πρέπει να είναι ειδικά 

καταρτισμένοι και εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι.  

• Διαχείριση Ενημερώσεων Λογισμικού: Η διαδικασία ενημέρωσης του 

λογισμικού των συστημάτων περιλαμβάνει διορθώσεις και ενημερώσεις ασφάλειας 

της Τράπεζας σχετικές με την ενημέρωση του λογισμικού της. Περιγράφει 

ενέργειες όπως η περιοδική και έκτακτη εγκατάσταση, η αξιολόγηση της 

κρισιμότητας, ο τεχνικός και λειτουργικός έλεγχος, οι εγκρίσεις και τις αποδεκτές 

πηγές ενημερώσεων και διορθώσεων ασφάλειας. 

• Στρατηγική Επαναφοράς Συστήματος:  Η Τράπεζα εφαρμόζει ενέργειες  

επαναφοράς του συστήματος  σε περίπτωση δυσλειτουργίας,  στην αρχική του 

ομαλή κατάσταση:     

 πριν την εκτέλεση της παράδοσης του στην παραγωγή (rollout),  

 κατά την εφαρμογή κάποιας μεγάλης αλλαγής στην λειτουργία του αλλά και 

 όταν γίνεται εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφάλειας 

Απομάκρυνση Συστημάτων 



Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων τραπεζών – Τράπεζα Πειραιώς 

68 
 
 

 

Για την τελική απομάκρυνση ενός πληροφοριακού συστήματος που καταργείται από 

το παραγωγικό περιβάλλον της Τράπεζας και το οποίο αφορά κυρίως την προστασία των 

δεδομένων που αποθηκεύει και επεξεργάζεται, ισχύουν οι παρακάτω αρχές:  

Τήρηση Αρχείων / Δεδομένων συστημάτων που καταργήθηκαν: Όταν καταργείται 

ένα πληροφοριακό σύστημα, απομακρύνεται και δεν ακολουθεί αντικατάσταση του από 

κάποιο νεότερο αλλά γίνεται διακοπή της λειτουργίας του, πρέπει να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος για ικανό χρονικό διάστημα βάσει της 

τρέχουσας νομοθεσίας.  

Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης: Τα μαγνητικά μέσα (δίσκοι server και PC, USBs, 

DVDs, κ.άλ.) θα καταστρέφονται (ή θα υπόκεινται σε διαγραφή δεδομένων λόγω 

επαναχρησιμοποίησης)  σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία για την ασφαλή απομάκρυνση 

των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

 Πολιτική ασφάλειας δικτύου & επικοινωνιών 

 

Από τους σημαντικότερους πληροφοριακούς πόρους για την Τράπεζα Πειραιώς είναι 

τα δίκτυα επικοινωνιών, και οι τηλεπικοινωνίες αφού διασφαλίζουν την σωστή 

λειτουργία και διεκπεραίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. Η διασύνδεση 

και επικοινωνία  μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, η γρήγορη εκτέλεση 

εργασιών αλλά και η μείωση του λειτουργικού κόστους, διασφαλίζεται με την χρήση 

των δικτύων αλλά εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους στην προστασία των πληροφοριών 

που διακινούνται και των συστημάτων που συνδέονται μεταξύ τους.  

Στην πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, περιγράφονται οι αρχές 

διασφάλισης των δικτύων και των επικοινωνιών και ορίζεται το πλαίσιο με το οποίο 

επιτυγχάνεται η προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων που διακινούνται 

μέσω των δικτυακών υποδομών της. Η Πολιτική αφορά όλα τα δίκτυα της Τράπεζας 

(τοπικά (LAN) και ευρύτερα (WAN) εταιρικά δίκτυα), το σύνολο των δικτυακών 

υπηρεσιών και τη δικτυακή τεχνολογική υποδομή της (συστήματα και συσκευές  

(hardware & software)). 

 

Γενικές Αρχές 
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Βασική Αρχή Ασφάλειας Δικτύου. Το εταιρικό δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, για  

να παρέχει αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια και για την εξυπηρέτηση των 

προσδοκώμενων επιχειρησιακών στόχων,  υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες 

σχεδιασμού, παραμετροποίησης και διαχείρισης. 

 

Αξιολόγηση και Διαβάθμιση Δικτύων. Η αξιολόγηση και διαβάθμιση του εταιρικού 

δικτύου και τα υπό-δικτύων του ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες: 

 Το εταιρικό δίκτυο εξετάζεται και κατηγοριοποιείται βάσει της Πολιτικής 

Διαβάθμισης Πληροφοριακών Πόρων της Τράπεζας. 

 Οι κίνδυνοι ασφάλειας  του δικτύου της Τράπεζας  αξιολογούνται βάσει του πλαισίου 

μεθοδολογιών Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών. 

 Οι δικτυακοί μηχανισμοί ασφάλειας είναι ανάλογοι της κατηγοριοποίησης του 

δικτύου και της κρισιμότητας των πληροφοριών και των συστημάτων που 

υποστηρίζουν.  

 Η αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης  του δικτύου και των μηχανισμών ασφαλείας 

και της καταλληλότητας αυτών γίνεται ανά  τακτικό διάστημα.   

 

Διασύνδεση & Διαχωρισμός Δικτύων και οι μηχανισμοί αυτών επιτυγχάνει την 

μείωση των κινδύνων της λειτουργίας υπηρεσιών και των συστημάτων διαφορετικής 

κρισιμότητας. 

 

Επάρκεια & Δεξιότητες Προσωπικού Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων. Το 

προσωπικό Διαχείρισης των Δικτύων της Τράπεζας είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι 

στα συστήματα και στις υποδομές που διαχειρίζονται και με ενημέρωση σε θέματα 

ασφάλειας. 

 

Ασφάλεια στη Διαχείριση Δικτύων & Επικοινωνιών 

Οργάνωση 

Για τα συστήματα  επικοινωνιών και τις συσκευές  του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, 

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι ρόλοι ( Υπεύθυνος Δικτυακών Υποδομών και 

Διαχειριστής Δικτυακού Συστήματος/Συσκευής)και απαιτείται το προσωπικό του να 
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είναι εκπαιδευμένο και έμπειρο.  

Διαχείριση Δικτύων 

Βασίζεται σε επίσημες και εγκεκριμένες διαδικασίες που αξιολογούνται και 

ενημερώνονται περιοδικά.   

Σχεδιασμός Δικτύου 

O σχεδιασμός του εταιρικού δικτύου: 

• Παίρνει έγκριση για να υλοποιηθεί και είναι τεκμηριωμένος. 

• Έχει κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας για την διασύνδεση δικτύων τα οποία 

έχουν διαφορετική κατηγοριοποίηση (π.χ. διασύνδεση με εξωτερικά δίκτυα). 

• Ακολουθεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. 

• Επιτρέπει την δημιουργία υποδικτύων για την υποστήριξη διαφορετικών αναγκών 

της. 

• Περιορίζει στο ελάχιστο τα σημεία εισόδου / εξόδου δικτυακής κίνησης. 

• Ελαχιστοποιεί τις απειλές και εξασφαλίζει τη συνέχεια των δικτυακών υπηρεσιών.  

 

Ανθεκτικότητα & Διαθεσιμότητα Δικτύων 

Οι δικτυακές υποδομές και τα συστήματα  που αξιολογούνται ως  κρίσιμα για την 

συνέχεια των δικτυακών λειτουργιών και υπηρεσιών, κατηγοριοποιούνται βάσει 

επίσημων διαδικασιών, και προστατεύονται από κινδύνους και απειλές. Οι  μηχανισμοί 

υψηλής διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας εξασφαλίζουν τα ακόλουθα : 

o Εναλλακτική δρομολόγηση. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο για κάποιο λόγο, τότε θα 

πρέπει αυτόματα η δικτυακή κίνηση να δρομολογείται εναλλακτικά και τα 

δικτυακά πρωτόκολλα να εξασφαλίζουν ότι τα κρίσιμα συστήματα είναι διαθέσιμα 

από εναλλακτικές υποδομές. 

o Ειδικοί Μηχανισμοί Υψηλής Διαθεσιμότητας υλοποιούνται (όπως διαθέσιμο 

απόθεμα συστημάτων / συσκευών, υπογραφή συμβάσεων και SLAs 

αντικατάστασης κρίσιμων υποδομών κ.ά.) για την εξασφάλιση της άμεσης 

αντικατάστασης hardware σε περίπτωση απώλειας.  

o Εναλλακτικοί Πάροχοι. Η  δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών παροχών 

προτιμάται από την εξάρτηση από έναν πάροχο υπηρεσιών δικτύου. 

o Παροχή Ρεύματος. Στο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς οι υποδομές είναι 
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εναλλακτικής παροχής ρεύματος για όλες τις κρίσιμες δικτυακές συσκευές και 

συστήματα. 

o Τεκμηρίωση και Δοκιμή. Το σύνολο των μηχανισμών υψηλής διαθεσιμότητας και 

ανθεκτικότητας των δικτύων είναι μέρος της επιχειρησιακής συνέχειας και 

ανάκαμψης από καταστροφή που υπόκεινται σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

ελέγχου, δοκιμών και αξιολόγησης. 

Καταγραφή & Τεκμηρίωση Δικτύου 

Το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

ελέγχου, ενημέρωσης και διαχείρισης αλλαγών. Η καταγραφή / τεκμηρίωση του 

εταιρικού δικτύου περιέχει τα  εξής: 

 Καταγραφή και Ενημέρωση εγχειριδίων Software και Hardware . 

 Το σύνολο και τον βαθμό κρισιμότητας των δικτυακών συστημάτων.  

 Διαγράμματα και τοπολογική δομή των εταιρικών δικτύων και εναλλακτική  

δρομολόγηση. 

 Σχέδια ανάκαμψης από καταστροφή. 

 Περιγραφή και απαιτήσεις των δομών καλωδίωσης. 

 Τους ενεργούς  παρόχους υπηρεσιών , τα επίσημα SLAs και την  κάθε σχετική 

μορφή ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς φορείς. 

 Τα σημεία εισόδου και εξόδου δικτυακής κίνησης και τις  εξωτερικές διασυνδέσεις 

 

Πάροχοι Δικτυακών Υπηρεσιών 

Η δικτυακή και επικοινωνιακή υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς ανατίθεται σε 

παρόχους υπηρεσιών και οι απαιτήσεις από τις παραπάνω αναθέσεις/ συνεργασίες  

περιγράφονται σε συμβάσεις με τα εξής:  

 Παροχή υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών ανάλογης των καθορισμένων 

προτύπων (όπως Internet Service Providers, πάροχοι τηλεφωνικών υπηρεσιών). 

Οι πάροχοι έχουν την εμπειρία και ικανότητα: 

 Επιτυχούς Διαχείρισης μεγάλου μεγέθους δικτυακής κίνησης. 

 Εφαρμογής μηχανισμών αποτελεσματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων τρίτων ( όπως Distributed Denial of 

Service Attacks). 
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 Παροχής  υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας ανεξαρτήτου από πιθανές 

απώλειες ρεύματος ή αστοχίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

 Εφαρμογής εναλλακτικών μηχανισμών συνέχειας εργασιών για την  

αντιμετώπιση  πιθανών απωλειών τεχνολογικών υποδομών. 

 Άμεσής αντικατάστασης πιθανών κατεστραμμένων δικτυακών γραμμών  ή 

πρόνοια για ύπαρξη εναλλακτικών γραμμών δικτυακής κίνησης  έως ότου 

αντικατασταθεί το πρόβλημα.  

 Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή. Οι πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών που 

συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς, παρέχουν σχέδιο ανάκαμψης από 

καταστροφή, που δοκιμάζεται και ελέγχεται περιοδικά . 

 Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών. Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι δικτυακών 

υπηρεσιών ακολουθούν  πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών 

παρόμοιου ή ίδιου επιπέδου με αυτά της Τράπεζας 

 

Διαχείριση Εταιρικού Δικτύου 

Για τη διαχείριση του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ισχύουν: 

 Γίνεται κεντρικά και στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, και αν αυτό δεν μπορεί 

να γίνει, θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για την παροχή 

των απαραίτητων  πληροφοριών  για αποφάσεις. 

 Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του εταιρικού δικτύου 

ανήκουν σε ένα επιμέρους και διαχωρισμένο υποδίκτυο υψηλής κρισιμότητας, 

επαρκώς προστατευμένο. 

 Το διαχωρισμένο υποδίκτυο διαχείρισης δικτυακών συστημάτων αποκλειστικά 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η 

διασύνδεση του με το υπόλοιπο δίκτυο γίνεται μέσω ασφαλούς πύλης (Security 

Gateway). 

 Απομακρυσμένη Διαχείριση. Η απομακρυσμένη διαχείριση του εταιρικού δικτύου 

γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω 

μηχανισμοί ασφάλειας: 

o Σύνθετοι και ισχυροί μηχανισμοί πρόσβασης (Tokens, passwords κ.άλ.). 

o Ασφαλή δικτυακά πρωτόκολλα και μηχανισμοί κρυπτογράφησης ( SSH, 
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HTTPS). 

o Ενιαίοι μηχανισμοί πρόσβασης εφαρμόζονται μέσω ενδιάμεσων πυλών 

ασφάλειας (Security Gateways) για την επιτυχή πρόσβαση σε δικτυακά 

συστήματα αποκλειστικά εξουσιοδοτημένου προσωπικού αποκλειστικά για 

λόγους διαχείρισης. 

o Οι προσβάσεις σε λειτουργούς και διαχειριστές δικτυακών συστημάτων και 

υποδομών βασίζονται σε αυστηρούς Need-to-Know κανόνες, για την 

απόκτηση των ελάχιστων δυνατοτήτων πρόσβασης και την εξασφάλιση των 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 

 

Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων 

Απαιτήσεις Ασφάλειας Εταιρικού Δικτύου 

Η αρχιτεκτονική ασφάλειας του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ακολουθεί τους 

παρακάτω  κανόνες: 

 Συμμόρφωση με Πλαίσιο Ασφάλειας Τράπεζας Πειραιώς: Για την παροχή 

υψηλών επιπέδων εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας για τα 

δεδομένα που διακινούνται η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί τα ισχύοντα και 

εγκεκριμένα πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας και παρέχει επαρκή προστασία και 

ασφάλεια στα δικτυακά συστήματα και υποδομές. 

 Επεκτασιμότητα: Διευκολύνει και προωθεί τη δικτυακή επεκτασιμότητα. 

 Αποτελεσματική Διαχείριση: Διευκολύνει την συνολική διαχείριση και 

συντήρηση. 

Για να πετύχει τις παραπάνω απαιτήσεις η Τράπεζα εφαρμόζει τους εξής μηχανισμούς 

ασφάλειας: 

 Λογικός διαχωρισμός δικτύων (DMZs, VLANs, PVLANs κ.ά.). Εφαρμογή 

διαχωρισμού μηχανισμών δικτύων βάσει διαφορετικών υπηρεσιών και απαιτήσεων 

ασφάλειας (όπως δίκτυα ανάπτυξης, δοκιμών παραγωγής, χρηστών Διοίκησης,  

κ.ά.) 

 Διασύνδεση μεταξύ δικτύων και συστημάτων βάσει συγκεκριμένων 

επιχειρησιακών αναγκών. 

 Προστασία σημείων διασύνδεσης διαφορετικών δικτύων μέσω συστημάτων 
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ασφάλειας δικτυακής πύλης και συστημάτων / υποδομών (Network Security 

Gateway, firewalls, IDS / IPS, πρωτόκολλο 802.1.Χ κ.ά.) 

 Στρατηγική Ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων (Defense-in-Depth). 

 

Προστασία Δικτυακής Περιμέτρου 

Η αρχιτεκτονική δικτυακής ασφάλειας της Τράπεζας σχεδιάζει και υλοποιεί 

μηχανισμούς ασφαλείας στην περίμετρο του εταιρικού δικτύου. Είναι σε ισχύ οι 

ακόλουθοι μηχανισμοί ασφάλειας: 

 Μηχανισμοί πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου (Network Access Controls - MAC 

Filtering, X.25 Authentication κ.ά.) 

 Λειτουργία πύλης ασφάλειας (Security Gateway). 

 Εφαρμογή δικτυακών ζωνών προστασίας (Demilitarized Zones - DMZ). 

 Λειτουργία μοναδικού σημείου εισόδου / εξόδου δικτυακής κίνησης προς άλλα μη 

εμπιστευτικά δίκτυα. Απαιτείται έγκριση σε περίπτωση μη εμπιστευτικών δικτύων 

μέσω πολλαπλών σημείων εισόδου / εξόδου.  

 Υλοποίηση μηχανισμών αυτοματοποίησης διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης 

και ανάλυσης δικτυακής κίνησης για αναγνώριση περιστατικών ασφαλείας και την 

πρόληψη πιθανών επιθέσεων στο εταιρικό δίκτυο (Intrusion Detection / Prevention 

System (IDS / IPS). 

 Διασύνδεση δικτύων με διαφορετική κρισιμότητα μέσω μηχανισμών ασφάλειας για 

τον έλεγχο της κίνησης και του είδους των δικτυακών πακέτων και για την επιβολή 

κανόνων ασφαλείας όταν γίνεται η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων (όπως  

Proxies, Web Content Filtering, Anti-Spam, IDS / IPS, firewall solutions). 

 

Διαχωρισμός Δικτύων 

Το δίκτυο της Τράπεζας διαχωρίζεται βάση των επιχειρησιακών, νομικών και 

συμβατικών αναγκών της σε διάφορα δίκτυα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία  

διαφορετικών υποδικτύων στα οποία υλοποιούνται συστήματα και χρήστες 

διαφορετικής κρισιμότητας και τα πληροφοριακά συστήματα των  εσωτερικών δίκτυών 

δεν συνδέονται άμεσα με τα εξωτερικά δίκτυα. 

Τα επιμέρους δίκτυα της Τράπεζας, διασυνδέονται και διαχωρίζονται με τους 
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παρακάτω μηχανισμούς: 

 Τα επιμέρους δίκτυα διαφορετικής κατηγοριοποίησης , διασυνδέονται μέσω 

μίας μόνο δικτυακής πύλης (Security Gateway). 

 Η διασύνδεση  και η επικοινωνία δικτύων διαφορετικής κατηγοριοποίησης και 

κρισιμότητας, προστατεύονται με μηχανισμούς που ελέγχουν την ασφάλεια και 

την δικτυακή κίνηση (Firewall, IDS / IPS κ.άλ.) 

 Η δημιουργία επιμέρους δικτύων για την φιλοξενία χρηστών  και συστημάτων 

ανάλογης κατηγοριοποίησης εξασφαλίζεται τον διαχωρισμό των δικτύων. 

 

Σχήμα Δικτυακής Διευθυνσιοδότησης 

Το σχήμα Δικτυακής Διευθυνσιοδότησης (Network Addressing Scheme) στην 

Τράπεζα Πειραιώς είναι ένα και ενιαίο. Η Μονάδα Group Technology της Τράπεζας, για 

την αποφυγή των διπλών δηλώσεων δικτύων (π.χ. spoofing) και για την διευκόλυνση της 

μεταξύ των δικτύων επικοινωνίας,  ορίζει δίκτυα που επιδέχονται κανόνες και σχήματα 

καθορισμένα. Τα δεδομένα δικτυακών διευθύνσεων  των πληροφοριακών συστημάτων 

της Τράπεζας κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα υψηλής διαβάθμισης και η προστασία 

τους γίνεται αναλόγως. 

 

Πρωτόκολλα Δικτυακής Επικοινωνίας 

Όλα τα δικτυακά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο εταιρικό δίκτυο ορίζονται 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού.  Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει  τεχνικές και 

μηχανισμούς κρυπτογράφησης για την διακίνηση των ευαίσθητων δεδομένων στο 

εταιρικό δίκτυο. Η επιλογή των κρυπτογραφικών αλγορίθμων και η χρήση μηχανισμών 

κρυπτογράφησης  παίρνει έκκριση από τη Μονάδα Group IT Security & Control της 

Τράπεζας.  

 

Ασύρματα Δίκτυα 

Στα ασύρματα δίκτυα και ανάλογα με το επίπεδο κρισιμότητας των πληροφοριών που 

μεταφέρονται, γίνεται χρήση πρόσθετων μηχανισμών προστασίας  στα σημεία  

πρόσβασης (access points).  Οι μηχανισμοί πρέπει να δίνουν βαρύτητα στα ακόλουθα: 

 έλεγχος δικτυακής πρόσβασης 
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 ισχυρή ταυτοποίηση των χρηστών 

 κρυπτογράφηση δεδομένων 

Δύο φορές ανά έτος το λιγότερο, θα πρέπει να ελέγχονται τα ασύρματα δίκτυα για τον 

εντοπισμό και την ταυτοποίηση των σημείων πρόσβασης σε ασύρματα δίκτυα, 

περιλαμβάνοντας: 

 Κάρτες WLAN εγκατεστημένων σε εξοπλισμό συστημάτων 

 Φορητές ασύρματες συσκευές συνδεδεμένες στα πληροφοριακά συστήματα (όπως 

μέσω USB, κ.άλ.) 

 Συνδεδεμένες ασύρματες συσκευές σε θύρες ή εξοπλισμό δικτύου 

Τα ευρήματα που μπορεί μα προκύψουν θεωρούνται περιστατικά ασφάλειας 

πληροφοριακών συστημάτων και διαχειρίζονται μέσω της αντίστοιχης διαδικασίας. 

Πρόσβαση σε δίκτυο παρέχεται μόνο σε εγκεκριμένες συσκευές και μετά από έγκριση. 

Απαγορεύεται η σύνδεση φορητών υπολογιστών (laptops) σε ασύρματο δίκτυο και η 

χρήση ασυρμάτων δικτύων συνδεδεμένων με οποιοδήποτε τρόπο στο εταιρικό δίκτυο της 

Τράπεζας.  

 

Σύνδεση Συσκευών στο Εταιρικό Δίκτυο 

Στο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς απαγορεύεται η σύνδεση εξωτερικών συσκευών 

(προσωπικοί υπολογιστές, smart phones, laptops, δικτυακή συσκευή κ.ά.) καθώς και η 

δικτυακή σύνδεση εξωτερικών συνεργατών χωρίς έγκριση κατόπιν διαδικασίας. 

Αποτρέπεται η σύνδεση συσκευών στο εταιρικό δίκτυο από μη εξουσιοδοτημένους και 

εγκεκριμένους φορείς (π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες) και σ αυτό συμβάλουν ικανοί 

μηχανισμοί ασφαλείας (συστήματα Network Access Control, μηχανισμοί MAC 

Filtering, port security) που βρίσκονται σε ισχύ στις δικτυακές υποδομές της Τράπεζας.  

 

Δίκτυα & Επικοινωνίες (VoIP)  

Για τα δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας μέσω δικτυακού πρωτοκόλλου πρέπει να 

διασφαλίζονται τα εξής: 

 Τα δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας μέσω δικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP - Voice 

over IP) καταγράφονται. 

 Η ανθεκτικότητα και συνέχεια υπηρεσιών των δικτύων (VoIP) διασφαλίζεται 
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από ειδικών μηχανισμών και διαδικασιών ανάκαμψης, ενεργοποίησης 

εναλλακτικών δικτύων, δοκιμών κ.άλ. 

 Όλα τα δίκτυα (VoIP) και τα σχετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας τους (SIP, 

H.323, RTP) θα πρέπει να περιορίζονται σε διαχωρισμένα και ξεχωριστά δίκτυα 

για την αποφυγή της άμεσης σύνδεσης με τα δίκτυα δεδομένων.  

 

Διαχείριση Δικτυακής Κίνησης 

Παραμετροποίηση Ασφάλειας Δικτυακών Συσκευών 

Οι δικτυακές συσκευές στο σύνολο τους  είναι ειδικά παραμετροποιημένο 

ακολουθώντας εγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας για να επιτυγχάνεται 

η δικτυακή ασφάλεια στο μέγιστο δυνατό. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται τα 

εξής: 

 Απενεργοποιούνται όλες οι μη χρησιμοποιούμενες δικτυακές υπηρεσίες..  

 Η ύπαρξη μηχανισμών για την διαχείριση και την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών 

όπως η υπερφόρτωση των δικτύων. 

 Για έλεγχο και για αξιολόγηση να υπάρχουν κατάλληλα αρχεία καταγραφής  

 Η εφαρμογή ενημερώσεων και εκδόσεων ασφάλειας μέσω εγκεκριμένων 

διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών και παραμετροποίησης ασφάλειας να είναι 

έγκαιρη. 

 Η ύπαρξη μηχανισμών που να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη 

παραμετροποίηση των δικτυακών συσκευών. 

 Η υλοποίηση διαδικασιών καταγραφής αλλαγών και μηχανισμών για την αυτόματη 

ειδοποίηση πραγματοποίησης αλλαγής. 

 Η απενεργοποίηση ή αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων που αφορούν σε 

λογαριασμούς και κωδικούς πρόσβασης. 

 Να μπορούν να εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες πολιτικές και τα  πρότυπα ασφάλειας 

πρόσβασης σε όλες τις συσκευές. 

 Η ασφαλής παραμετροποίηση των συστημάτων για τον έλεγχο δικτυακής κίνησης 

(network filtering devices) που δεν αποκαλύπτει βασικές πληροφορίες του δικτύου 

. 

Έλεγχος Δικτυακής Κίνησης 
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Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δικτυακής κίνησης(εισερχόμενη ή εξερχόμενη) 

επιτυγχάνεται μέσω κάποιων μηχανισμών.  

 Η κατάλληλη παραμετροπο ίηση των εταιρικών συστημάτων firewall, 

συμβάλει στον έλεγχο και στο φιλτράρισμα των στοιχείων της  δικτυακής κίνησης, όπως 

την προέλευση, το είδος, το μέγεθος, κ.ά. και περιορίζει τη δικτυακή παραβίαση.   

 Για τον έλεγχο της δικτυακής κίνησης,  τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

εφαρμόζουν κανόνες που βασίζονται στην αρχή ασφάλειας “deny all except”, 

αποτρέποντας την μη απαραίτητη εισερχόμενη ή εξερχόμενη δικτυακή κίνηση για τη 

διεκπεραίωση συγκεκριμένης επιχειρησιακής ανάγκης. Κάθε αλλαγή στους 

κανόνες ελέγχου δικτυακής κίνησης (νέοι κανόνες, τροποποίηση υφιστάμενων κ.ά.) 

γίνεται στο πλαίσιο επίσημων και αυστηρών εγκριτικών διαδικασιών καθώς και 

διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών. 

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ασφάλειας δικτυακής κίνησης έχουν προστασία 

για να μην μπορούν να παρακαμφθούν και η πρόσβασή προς αυτά γίνεται μόνο από 

εγκεκριμένες δικτυακές διευθύνσεις (IP Addresses). 

 

Απομακρυσμένη Πρόσβαση στο Εσωτερικό Δίκτυο 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο απομακρυσμένα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, με την έγκριση μόνο του επικεφαλής της Μονάδας Group IT Security & 

Control και  προϋποθέτει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφάλειας για την 

διασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες συνδέονται στο εταιρικό δίκτυο από 

απόσταση. Πιο συγκεκριμένα:  

 Οι εξωτερικές δικτυακές συνδέσεις είναι καθορισμένες, τεκμηριωμένες, 

εγκεκριμένες και ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες συντήρησης και αλλαγών.  

 Κάθε εισερχόμενη κίνηση ελέγχεται και φιλτράρεται σχετικά με την προέλευση  και 

τον τύπο της. Αυτό γίνεται με τις κατάλληλα παραμετροποιημένες εξωτερικές 

συνδέσεις.   

 Όλοι οι απομακρυσμένοι χρήστες είναι  εξουσιοδοτημένοι και ταυτοποιούνται κατά 

την πρόσβασή τους. Επίσης καταγράφονται και παρακολουθούνται σε τεχνολογικό 

επίπεδο.  

 Τα συστήματα, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες υποστηρίζουν την απομακρυσμένη 
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πρόσβαση υποστηρίζουν και προάγουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας (συστήματα 

Juniper με συγκεκριμένες πολιτικές πρόσβασης, χρήση RSA key, κ.λπ.)  

 Η διαχείριση των εξωτερικών συνδέσεων πραγματοποιείται ακολουθώντας επίσημη 

διαδικασία η οποία επιτρέπει την ενεργοποίηση ή/και απενεργοποίηση των μη 

χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών . 

 

Διαχείριση Λειτουργιών Δικτύου 

Καθημερινές Λειτουργίες 

Τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν στις καθημερινές λειτουργίες διαχείρισης των 

δικτύων περιλαμβάνουν: 

Η ανάθεση των καθημερινών δικτυακών λειτουργιών γίνεται σε εξειδικευμένο 

προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο και η διεκπεραίωσή τους υποστηρίζεται από 

διαδικασίες και εγχειρίδια που καλύπτουν πλήρως την διαχείριση δικτύων. 

Παρακολούθηση Δικτύου 

Η μέτρηση της απόδοσης,  η μείωση πιθανότητας υπερφόρτωσης και η εξακρίβωση 

εκδήλωσης περιστατικών ασφάλειας στις δικτυακές λειτουργίες  παρακολουθούνται 

συνέχεια.  Συγκεκριμένα:  

 Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δικτυακών λειτουργιών γίνεται τακτικά για την 

εξακρίβωση πιθανών ευπαθειών.  

 Η παρακολούθηση τόσο των συστημάτων δικτυακής περιμέτρου όσο και των 

δικτυακών συστημάτων ασφαλείας, είναι διαρκής (24x7) και σε πραγματικό 

χρόνο. Ο εντοπισμός παραβίασης τους είναι άμεσος και η αντιμετώπιση και 

διαχείριση της ασφάλειας , ολοκληρωμένη.  

 Οι δικτυακοί μηχανισμοί πρόσβασης είναι σε πλήρη ισχύ και ακολουθούν την 

Πολιτική Διαχείρισης Προσβάσεων της Τράπεζας. 

 Από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Τράπεζας γίνονται ανεξάρτητοι 

έλεγχοι διείσδυσης στο εσωτερικό ή και εξωτερικό δίκτυο. Γίνονται  σε περιοδική 

βάση και μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές,  τροποποιήσεις και αναβάθμιση των 

δικτύων και του δικτυακού εξοπλισμού. 

 Χρήση ή προσπάθεια χρήσης συστημάτων παρακολούθησης δικτυακών 

επικοινωνιών (π.χ. network sniffer), με στόχο την υποκλοπή ή την χωρίς 
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εξουσιοδότηση πρόσβαση πληροφοριών, απαγορεύεται με εξαίρεση την χρήση 

συστημάτων παρακολούθησης για σκοπούς ελέγχου και επίλυση προβλημάτων η 

οποία γίνεται με έγκριση της Μονάδας Group IT Security & Control. 

 Η εξασφάλιση και διευκόλυνση της ομαλής και καθημερινής χρήσης των 

δικτυακών λειτουργιών γίνεται με κατάλληλες υποδομές και συσκευές 

διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύων.   

Διαχείριση Δικτυακών Αλλαγών 

Όταν το εταιρικό δίκτυο και τα υποδίκτυα του αλλάζει, η Τράπεζα ακολουθεί τη  διαδικασία 

διαχείρισης αλλαγών εταιρικού δικτύου η οποία είναι εγκεκριμένη και ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Πρέπει να γίνονται δοκιμές των εφαρμογών που άλλαξαν , πριν την χρήση τους 

σε περιβάλλον παραγωγής.   

 Γίνεται καταγραφή  και τεκμηρίωση των δικτυακών αλλαγών  και στην συνέχεια 

πρέπει να εγκριθούν από τον υπεύθυνο δικτύου και μετά να γίνει η εγκατάστασή 

τους στο περιβάλλον παραγωγής.  

 Δεν επηρεάζονται οι πολιτικές της Τράπεζας και τα πρότυπα ασφάλειας από τις 

αλλαγές στο δίκτυο. 

Συνέχεια Υπηρεσιών Δικτύου 

Η συνέχεια Υπηρεσιών Δικτύου εξασφαλίζεται με την εφαρμογή μέτρων και μηχανισμών 

κατάλληλων  ειδικά μετά από περιστατικό καταστροφής. Το σχέδιο συνέχειας δικτυακών 

υπηρεσιών περιλαμβάνει: 

 Σχέδια ανάκαμψης από καταστροφή (DRP) με έγκριση και τεκμηρίωση 

λεπτομερή.   

 Καθορισμό αρμοδιοτήτων υπαλλήλων που έχουν αναλάβει τα θέματα των διαδικασιών 

ανάκαμψης από καταστροφή.  

 Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών των Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή . 

 Δοκιμές και αξιολογήσεις σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή  ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, για την προετοιμασία  σεναρίων καταστροφής. 

 Σχέδια  ανάκαμψης από καταστροφή που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της 

Τράπεζας  ή σε απομακρυσμένες εναλλακτικές τοποθεσίες. 

 Αντίγραφα ασφαλείας (backups) διαφορετικών εκδόσεων για τη διασφάλιση 

κρίσιμου δικτυακού λογισμικού (software) όπως τα δικτυακά διαγράμματα, οι 
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παραμετροποιήσεις, τα IP- Addresses, κ.ά. Τα αντίγραφα ασφαλείας πρέπει να 

αποθηκεύονται και να καταστρέφονται βάση διαδικασίας.  

 

Φυσική Ασφάλεια Δικτύων 

Στη δικτυακή πρόσβαση, η φυσική πρόσβαση απαγορεύεται στο μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό ενώ στην περίπτωση των εξωτερικών συνεργατών, αυτοί θα συνοδεύονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας, ειδικά σε 

πρόσβασή τους σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι 

αυξημένης ασφάλειας στις  φυσικές και περιβαλλοντικές απειλές  και με μηχανισμούς που 

ορίζονται στην Πολιτική Φυσικής και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας της Τράπεζας που 

επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένων προσώπων για τον περιορισμό 

απειλών.  

 

 Πολιτική διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας  

 

Στην Τράπεζας Πειραιώς, τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορεί να γίνουν  στόχοι 

επιθέσεων ασφαλείας από κακόβουλους. Επίσης, λανθασμένη χρήση τους,  

παραλείψεις και λάθη από εργαζόμενους ή συνεργάτες,  σε  καθημερινές  λειτουργίες 

τους, μπορεί να πραγματοποιήσουν  περιστατικά ασφάλειας (security incidents) όπως 

η διακοπή παροχής υπηρεσιών από τα πληροφοριακά συστήματα, η δυσλειτουργία 

αυτών, επιθέσεις με σκοπό την παραπλάνηση και εξαπάτηση χρηστών (phishing, social 

engineering attacks), η πρόσβαση σ’ αυτά από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες,, η παραβίαση 

των μηχανισμών ασφάλειας κ.άλ. 

Τα περιστατικά ασφάλειας προκαλούν αποσυντονισμό της λειτουργίας συστημάτων 

και των εργασιών της Τράπεζας,  παραβίαση εμπιστευτικών πληροφοριών,  δυσφήμιση 

της και κλονισμό της εμπιστοσύνης των πελατών και των συνεργατών της και επίσης, 

άμεση και έμμεση μείωση των οικονομικών μεγεθών της. 

Η Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς σκοπό έχει 

να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα και ουσιαστικά περιστατικά ασφάλειας 

που μπορεί να εκδηλωθούν.  Δεν καλύπτει περιστατικά από φυσικές καταστροφές, 

παραβιάσεις κανόνων φυσικής ασφάλειας κτηρίων και προσωπικού και τρομοκρατικές 
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επιθέσεις. 

 

Βασικές Αρχές 

 Δέσμευση Διοίκησης. Η Διοίκηση ενεργεί καταλλήλως για την έγκαιρη 

αντιμετώπιση των περιστατικών ασφαλείας. 

 Αρμοδιότητες. Όλοι οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν για την αντιμετώπιση των 

περιστατικών ασφάλειας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.  

 Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (Security Incident 

Management Procedure). Για να διαχειριστεί περιστατικά ασφάλειας και να 

διασφαλίσει την αντιμετώπιση τους, η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασία με την 

οποία ορίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

 Εντοπισμός και αξιολόγηση των περιστατικών  

 Αντιμετώπιση και περιορισμός αρνητικής επίδρασης  

 Συλλογή και ανάλυση στοιχείων των περιστατικών  

 Εισήγηση  και δρομολόγηση λύσεων για την οριστική αντιμετώπισή τους. 

 Αναφορά  λεπτομερειών  σχετικά με τα περιστατικά ασφάλειας στα 

εμπλεκόμενα μέρη (εργαζόμενους, Διοίκηση, πελάτες, αρχές, κοινό). 

 

Σχηματισμός Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας (Security 

Incident Response Team - SIRT).  

Για την επιτυχή  διαχείριση των περιστατικών ασφάλειας, στην Τράπεζα Πειραιώς 

λειτουργεί ομάδα με εγκεκριμένες και καθορισμένες αρμοδιότητες στην  οποία   

παρέχονται οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις αλλά και οι απαραίτητοι πόροι για την 

αποδοτική εκτέλεση των εργασιών της. Τα μέλη της ομάδας προέρχονται κατά κύριο 

λόγο από τη Μονάδα Group IT Security & Control και τη Μονάδα Group Technology. 

Δικαίωμα στον Έλεγχο.  

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ελέγχει προγραμματισμένα ή έκτακτα τα 

πληροφοριακά συστήματά τόσο τα δικά της όσο και αυτά που διαχειρίζονται 

εξωτερικοί συνεργάτες για λογαριασμό της , για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού 

ασφαλείας. Το δικαίωμα ελέγχου προκύπτει από τον  εσωτερικό κανονισμό της 

Τράπεζας, από τη Διοίκηση, από εθνικές και διεθνείς νομοθετικές αρχές και από 
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συμβάσεις. Ο έλεγχος αναφέρεται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αρχεία υπολογιστών, 

ίχνη ενεργειών χρηστών σε εφαρμογές (logs, audit trails), καταγραφές των 

εξειδικευμένων συστημάτων ασφάλειας, και δεδομένα που διαχειρίζονται από τα 

συστήματα της Τράπεζας. 

 

Νομικές και Πειθαρχικές Κυρώσεις.  

Όταν για ένα περιστατικό ασφάλειας απαιτούνται νομικές κυρώσεις στους 

εμπλεκόμενους, τότε συλλέγονται τα ψηφιακά πειστήρια (digital forensics) για την 

αποφυγή παραβιάσεων της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας τους για την 

στοιχειοθέτηση της όποιας κατηγορίας στα δικαστήρια.  

 

Εντοπισμός &  Αξιολόγηση  Περιστατικών Ασφάλειας 

Αναφορές Περιστατικών από χρήστες 

Υποχρέωση αναφοράς: Κάθε χρήστης στα συστήματα της Τράπεζας, οφείλει να 

αναφέρει στον άμεσα υπεύθυνο, τα γεγονότα ασφάλειας και τις αδυναμίες που 

εντοπίζουν. Αυτά είναι: 

 Μη ομαλή ροή υπηρεσίας, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων 

 Δυσλειτουργία συστημάτων από μόλυνση (από ιούς) 

 Ανθρώπινα λάθη 

 Παραβίαση πολιτικών και οδηγιών 

 Μη ελεγχόμενες αλλαγές στα συστήματα 

 Παραβιάσεις από email ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο 

 Παραβιάσεις δικαιώματος πρόσβασης σε εφαρμογές 

 

Ανίχνευση Περιστατικών Συνεχής Παρακολούθηση Ασφάλειας 

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μηχανισμούς ασφάλειας, εξειδικευμένο προσωπικό και 

διαδικασίες για την συνεχόμενη παρακολούθηση της ασφάλειας των συστημάτων της,  

προκειμένου να επιτυγχάνει: 

 να ανιχνεύει ύποπτες συμπεριφορές στα συστήματα και στο δίκτυό της, 

 να συλλέγει και να αναλύει τα σχετικά στοιχεία και γεγονότα 

 συσχετίζει και μετατρέπει τα γεγονότα σε απτά περιστατικά ασφάλειας. 
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Έτσι, προλαμβάνει περιστατικά που επρόκειτο να εκδηλωθούν, ανιχνεύει έγκαιρα ένα 

εξελισσόμενο περιστατικό ασφάλειας και δρομολογεί την έγκαιρη αντιμετώπισή του. 

 

Αξιολόγηση Περιστατικού Ασφάλειας 

Διαδικασία Αξιολόγησης: Για την αξιολόγηση της κρισιμότητας κάθε διαπιστωμένου 

περιστατικού ασφαλείας, η Τράπεζα ακολουθεί διαδικασία με την οποία συλλέγονται,   

αναλύονται και αναγνωρίζονται σχετικά με την φύση τους,  οι σχετικές πληροφορίες 

όπως: αιτίες, κακόβουλοι χρήστες, τρόπος και πιθανότητα εξάπλωσης). 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της κρισιμότητας ενός 

περιστατικού ασφάλειας είναι: 

 Αιτία δημιουργίας  

 Κρισιμότητα συστημάτων και πληροφοριών (στόχοι  περιστατικού). 

 Εκτίμηση κόστους και επίπτωση φήμης 

 Συνέπειες στην πληροφοριακή υποδομή  

 Πληροφορίες (τύπος, όγκος) που θίγονται . 

Σχήμα Αξιολόγησης Κρισιμότητας: Κάθε περιστατικό αξιολογείται ανάλογα με το  

επίπεδο κρισιμότητας, σε: 

 Κρίσιμο (Critical): Τ α  κύρια συστήματα της Τράπεζας κινδυνεύουν ή  έχουν 

παραβιαστεί και η επίπτωση είναι καταστροφική. 

 Υψηλό (High): Όταν διαφαίνεται ότι  κύρια ή υποστηρικτικά συστήματα της 

Τράπεζας κινδυνεύουν από κακόβουλη επίθεση ή έχει γίνει παραβίαση σε πολιτική 

ασφαλείας με αποτέλεσμα την διακοπή λειτουργίας τους. 

 Μεσαίο (Medium): Υπάρχουν ενδείξεις για προσπάθεια επίθεσης χωρίς να 

υπάρχει κίνδυνος. 

 Χαμηλό (Low): Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αλλά μόνο προσπάθειες υποκλοπής 

πληροφοριών . 

Καταγραφή και διαβάθμιση: Τα περιστατικά ασφάλειας καταγράφονται σε επίσημο 

μητρώο περιστατικών ασφαλείας, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο εάν ζητηθεί.   

 

Αντιμετώπιση Περιστατικών Ασφάλειας 

Για την αντιμετώπιση περιστατικού ασφαλείας η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί τα 
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ακόλουθα : 

Ενεργοποίηση SIRT: Ενεργοποιείται ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας 

(Security Incident Response Team SIRT). 

Ενέργειες Αντιμετώπισης: Τα μέλη της SIRT καταγράφουν,  υιοθετούν και 

εφαρμόζουν ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το όποιο 

περιστατικό ασφαλείας. Οι ενέργειες, αποφασίζονται βάσει χαρακτηριστικών του 

περιστατικού (φύση,  τεχνικά χαρακτηριστικά, κρισιμότητα), και περιέχουν οδηγίες 

σχετικές με τον περιορισμό επέκτασης, διορθωτικές παραμετροποιήσεις,  μεταβολές 

στοιχείων πρόσβασης, ενέργειες για λειτουργική συνέχεια των συστημάτων.. 

Συνεισφορά ειδικών συμβούλων ασφάλειας: Η Τράπεζα συνεργάζεται με 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες για την αντιμετώπιση περιστατικού 

ασφαλείας  για το οποίο  χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση και υποστήριξη. 

Ανάκαμψη συστημάτων: Για την επαναφορά ενός συστήματος μετά την 

αντιμετώπιση περιστατικού ασφαλείας, διενεργούνται  τεχνικοί έλεγχοι σχετικά με την  

λειτουργεία του, προκειμένου να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 

Ελεγχόμενες ενέργειες αντιμετώπισης: Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στα 

εμπλεκόμενα με το περιστατικό συστήματα είναι εξειδικευμένο.  Καταγράφονται οι 

ενέργειες αντιμετώπισης με λεπτομέρεια, για την δημιουργία αναφορών και την 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας αντιμετώπισης.  

 

Επικοινωνία, Ειδοποιήσεις, Αναφορές Περιστατικών 

Πληροφορίες σχετικές με περιστατικά ασφάλειας της Τράπεζας  είναι εμπιστευτικές 

και απαγορεύεται η διακίνηση τους εντός και εκτός της Τράπεζας χωρίς  έγκριση. 

Η Διοίκηση της Τράπεζας λαμβάνει  ετησίως αναφορά με ανάλυση και αξιολόγηση 

των κρίσιμων περιστατικών ασφάλειας της Τράπεζας. Επίσης ενημερώνεται εκτάκτως 

για συγκεκριμένο περιστατικό ασφάλειας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Εμπλεκόμενες Μονάδες της Τράπεζας που επηρεάζονται από κάποιο περιστατικό 

ασφάλειας λαμβάνουν ενημέρωση για την έκβασή των ενεργειών αντιμετώπισής του, 

ανάλογα πάντα με τον βαθμό εμπλοκής τους  και τον τύπο των πληροφοριών.  Η 

παροχή Πληροφορίων προς τις αρχές (διωκτικές, δικαστικές αρχές,  κ.άλ.) για 

περιστατικά ασφάλειας γίνεται από εξουσιοδοτημένες μονάδες της Τράπεζας, αποκλειστικά 

με επίσημο έγγραφο (π.χ. με ένταλμα) και πάντα  βάσει των  εθνικών  και διεθνών  
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κανονιστικών  ρυθμίσεων  και νομοθεσιών. Οι εξουσιοδοτημένες Μονάδες της 

Τράπεζας είναι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Κανονιστική Συμμόρφωση και η  

Νομική Υπηρεσία. 

΄Όταν εντοπίζεται ένα περιστατικό ασφαλείας ή παραβίαση πληροφοριών,  η Τράπεζα 

Πειραιώς ελέγχει πιθανή συμβατική και κανονιστική υποχρέωση της επικοινωνίας με 

τους πελάτες ή τον τύπο.   Απαγορεύεται η παροχή ή η δημόσια μετάδοση (εφημερίδα, 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ)  Πληροφοριών που είναι σχετικές 

με τα περιστατικά ασφάλειας  χωρίς την έγκριση της Διοίκησης. Τέλος, οι πληροφορίες 

που πρέπει να δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες αφορούν αποκλειστικά τη 

διαπιστωμένη ευπάθεια του συστήματος, χωρίς λεπτομέρειες για το περιστατικό 

ασφάλειας από το οποίο εντοπίστηκε και αφορά τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

 

 Πολιτική φυσικής & περιβαλλοντικής ασφάλειας πληροφοριακών πόρων 

  

Ορίζει τις αρχές για την φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια των χώρων που 

βρίσκονται τα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας δηλαδή αναφέρεται στο 

Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο, στο Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο καθώς 

και σε χώρους με πληροφοριακά συστήματα / υποδομές (όπως πληροφορικής, 

δικτυακού εξοπλισμού, αποθήκευσης πληροφοριών και δεδομένων) (piraeusbank.gr). 

Σκοπός της είναι η περιγραφή των απαραίτητων κανόνων για την απαγόρευση της 

φυσικής πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους  στις παραπάνω εγκαταστάσεις και την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τα πληροφοριακά συστήματα στους 

χώρους αυτούς, Αφορά όλους όσους έχουν πρόσβαση στις παραπάνω εγκαταστάσεις, 

είτε είναι από το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας , είτε από τους συνεργάτες της.   

 

Γενικές αρχές 

Διαχείριση Φυσικής Πρόσβασης 

Για την διασφάλιση της αποκλειστικής πρόσβασης  και χρήσης μόνο από 

εξουσιοδοτημένους, η Τράπεζα χρησιμοποιεί μηχανισμούς για τον έλεγχο της φυσικής 

πρόσβασης, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Διοίκηση της. 

Για την  μεγιστοποίηση της ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τους 
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μη έχοντες εξουσιοδότηση στην φυσική πρόσβαση στους χώρους των πληροφοριακών 

συστημάτων, η Τράπεζα εφαρμόζει τα ακόλουθα: 

Πρόσβαση στους παραπάνω χώρους γίνεται μόνο από όσους έχουν εξουσιοδότηση είτε 

είναι προσωπικό της  Τράπεζας, είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες  και  βάσει πάντα 

των διαδικασιών της.  Οι είσοδοι των χώρων πρέπει να είναι ενισχυμένης κατασκευής, 

να βρίσκονται στο μέσο του κτηρίου  χωρίς παράθυρα και με ενισχυμένη οροφή και 

δάπεδο και να επιτρέπεται η πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους  με την χρήση 

συστήματος  αυθεντικοποίησης.  

 Αρχεία Καταγραφής Φυσικής Πρόσβασης. Απαγορεύεται η φυσική πρόσβαση 

στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας όπου βρίσκονται τα πληροφοριακά συστήματα 

(όπως συστήματα πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, αποθήκευσης 

δεδομένων) σε προσωπικό χωρίς εξουσιοδότηση και γίνεται καταγραφή αυτών των 

προσβάσεων σε  αρχεία (ηλεκτρονικά ή έντυπα). 

 Αρχείο Ελέγχου Προσβάσεων (Access Control Matrix - ACM), όπου   

καταχωρούνται τα δικαιώματα των προσβάσεων στους φυσικούς χώρους και 

επίσης: 

 Τα προφίλ προσβάσεων βασίζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της Τράπεζας. 

 Το αρχείο ελέγχεται περιοδικά από τη Μονάδα Group IT Security & Control. 

 H Μονάδα Group IT Security & Control μπορεί να απορρίψει το αρχείο και το 

περιεχόμενο του αν οι προσβάσεις που καταγράφονται δεν ακολουθούν την 

πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών πόρων της Τράπεζας. 

 Συνοδεία Επισκεπτών. Σε περιπτώσεις επισκέψεων στον χώρο,  από 

ενδιαφερόμενους, αυτές γίνονται με την λήψη κατάλληλων μέτρων και με  ειδική 

κάρτα σήμανσης «επισκέπτης» (VISITOR) για να είναι ευδιάκριτη τ η παρουσία, 

και η ιδιότητά τους. 

 Έλεγχος - Παρακολούθηση Φυσικής Πρόσβασης μέσω κλειστού κυκλώματος 

καμερών (CCTV) 24ωρες και (7) ημέρες την εβδομάδα , του χώρου που 

φιλοξενούνται τα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας.  

 Ενημέρωση και Εκπαίδευση του κάθε εργαζόμενου που έχει πρόσβαση στους 

χώρους για την ενημέρωση του για τους κανόνες και τις απαιτήσεις φυσικής 

ασφάλειας και όλα όσα ορίζονται από την αντίστοιχη Πολιτική της Τράπεζας. 
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Διαχείριση Περιβαλλοντολογικής Ασφάλειας 

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από φθορά, απώλεια και ακαταλληλότητα, 

λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια του περιβάλλοντος με στόχο την προστασία των 

πληροφοριών και συστημάτων. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς  που μπορεί να εκδηλωθεί στους χώρους που βρίσκονται τα 

πληροφοριακά συστήματα και υποδομές της Τράπεζας, πρέπει να  λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό και τη γρήγορη κατάσβεση της και για το λόγο αυτό 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Οι πληροφορίες που είναι ευαίσθητες,  βρίσκονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή  

και  φυλάσσονται σε πυρασφαλείς φωριαμούς. 

 Ύπαρξη Πυροσβεστήρων σε εμφανή και προσπελάσιμα σημεία. 

 Συστήματα αυτόματης ανίχνευσης καπνού ή φωτιάς και συστήματα αυτόματης 

πυρόσβεσης για την προστασία των χώρων. 

Τα υλικά πυρόσβεσης πρέπει να είναι κατάλληλα για το χώρο που καλύπτουν, για να 

μην καταστραφούν τα συστήματα και οι υποδομές (π.χ αποφυγή χρήσης νερού).  

Λαμβάνονται επίσης μέτρα για την Αντιμετώπιση φθορών από Πλημμύρα ή 

Διαρροή Νερού, για την συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με την βοήθεια 

γεννήτριας και μονάδα UPS,  για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων 

παρακολούθησης και προστασίας του χώρου καθώς και για την λειτουργία των 

πληροφοριακών συστημάτων και των υποδομών. Επίσης στους χώρους που 

βρίσκονται τα συστήματα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες περιβαλλοντικές 

συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) όπως αυτές ορίζονται από τους κατασκευαστές 

τους για την σωστή λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου, να απαγορεύεται το 

κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτού. 

 

 

 Πολιτική ανάκαμψης από καταστροφή  

 

Η λειτουργική συνέχεια όλων των συστημάτων της Τράπεζας,  που απαιτείται, 

επιβάλλει  την ανάκαμψη μετά από κάθε καταστροφικό γεγονός ή βλάβη .Η πολιτική 

ανάκαμψης της Τράπεζας Πειραιώς περιέχει στρατηγικές  και δράσεις προκειμένου να 
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μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας  διακοπής και να διευκολύνει ενέργειες για την 

επαναφορά των συστημάτων της σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας και παροχής 

υπηρεσιών.  

Περιγράφει τις ανάγκες και τις βασικές αρχές, ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Ανάκαμψης από Καταστροφή και έχει τα εξής πλεονεκτήματα για την Τράπεζα: 

 Ανάκαμψη κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν  βασικές 

επιχειρησιακές λειτουργίες της Τράπεζας. 

 Εναρμόνιση της Τράπεζας με τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης σχετικά με 

την ασφάλεια πληροφοριών της. 

 Προστασία των Πληροφοριακών Πόρων της Τράπεζας. 

 

Βασικές Αρχές 

Η Πολιτική Ανάκαμψης από Καταστροφή βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

Διαχείριση Ανάκαμψης από Καταστροφή 

Οι διαδικασίες Ανάκαμψης εξαρτώνται  από τις ανάγκες Σχεδίων Επιχειρησιακής 

Συνέχειας την Τράπεζας, τις κρίσιμες  λειτουργίες της,  τους κινδύνους και τις 

επιπτώσεις τους  στα συστήματα της Τράπεζας.. Με βάση αυτά, καθορίζονται τα 

παρακάτω: 

 Τα απαραίτητα συστήματα για τις κρίσιμες λειτουργίες της Τράπεζας. 

 Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις και διασυνδέσεις τους με εξωτερικά συστήματα. 

 Οι αναγκαίες υποδομές για την υποστήριξη των συστημάτων αυτών (π.χ. δίκτυα 

φωνής και δεδομένων). 

 Η σειρά  αποκατάστασης των συστημάτων αν συμβούν ταυτόχρονα καταστροφικά 

γεγονότα. 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP), ελέγχεται και αναθεωρείται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με το Σχέδιο 

Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCP).  

Απαιτούνται: 

 Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο  

 Σχέδιο Ανάκαμψης Κρίσιμων Συστημάτων και Εφαρμογών 

 Σχέδιο Ανάκαμψης Αναγκαίων Τεχνολογικών Υποδομών  

 Επικοινωνία / Ενημέρωση  
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Το Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP) περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

 Διαπίστωση Καταστροφικού Γεγονότος.  

 Ενεργοποίηση DRP.  

 Αποκατάσταση λειτουργίας  

 Επιστροφή στην κανονική λειτουργία.  

 Δοκιμές  

 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP) επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα προκειμένου να αναθεωρούνται: 

 Αλλαγές ή διορθώσεις στα σχέδια που προέκυψαν στις δοκιμές τους 

 Αλλαγές στις επιχειρησιακές λειτουργίες της Τράπεζας. 

 Αλλαγές στο δίκτυο ή τον εξοπλισμό των πληροφοριακών συστημάτων 

 Αλλαγές ή διορθώσεις μετά από πραγματικό καταστροφικό γεγονός. 

 

Ενημέρωση και Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση στο σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή DRP είναι απαραίτητη και 

επιτυγχάνεται από εκπαιδευτικές δράσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

με σκοπό την κατανόηση των ρόλων από τους συμμετέχοντες στο σχέδιο. Η 

εκπαίδευση στοχεύει σε: 

 Διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας  των στελεχών που εμπλέκονται στην  

υλοποίηση του σχεδίου. 

 Ικανότητα των εκπαιδευόμενων στην εκτέλεση των λειτουργιών που ορίζονται στο 

σχέδιο.  

 Ευαισθητοποίηση Χρηστών ως προς τις απαιτήσεις των διαδικασιών ανάκαμψης 

από καταστροφή. 

 Περιοδικότητα Εκπαίδευσης. 

 

 

 Πολιτική αποδεκτής χρήσης πληροφοριών και συστημάτων  

 

Θέτει τους κανόνες για την ορθή  και με ασφάλεια χρήση των πληροφοριακών συστημάτων 
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και δεδομένων της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να χρησιμοποιούνται με τρόπο νόμιμο και 

αποδοτικό τόσο από το προσωπικό όσο και τους τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες, 

παρόχους) που κάνουν χρήση των πληροφοριακών της συστημάτων.  Η παραπάνω 

Πολιτική αναφέρεται στη χρήση εξοπλισμού πληροφορικής (προσωπικών 

υπολογιστών, δικτυακών συσκευών, servers, εφαρμογών και προγραμμάτων, φορητών 

συσκευών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (smart phones και tablets)), καθώς  και 

πληροφοριών  που είναι αποθηκευμένα στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας.  

 

Γενικές Αρχές 

Αποδεκτή Χρήση Πληροφοριών  

 Αποκλειστική χρήση των δεδομένων της Τράπεζας γίνεται για επιχειρησιακούς 

λόγους και για λόγους που δεν βαρύνουν και δεν παραβιάζουν την επιχειρησιακή 

λειτουργία της.   

 Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών (από το 

πελατοκεντρικό σύστημα) σε άτομα εκτός Τράπεζας, εκτός αν υπάρχει έγκριση γι’ 

αυτό ή αν είναι διαβαθμισμένες για Δημόσια Κοινοποίηση (όπως ανακοινώσεις, 

υλικό για διαφημίσεις, οικονομικά στοιχεία προς κοινοποίηση).    

 Για την ασφάλεια των πληροφοριών, οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων 

ακολουθούν το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών της Τράπεζας. 

 

Αποδεκτή Χρήση Συστημάτων 

Στα συστήματα της Τράπεζα Πειραιώς, δεν επιτρέπεται: 

 H χρήση Λογισμικού μη εξουσιοδοτημένου  για λόγους ασφαλείας ( κίνδυνος 

παραβίασης και υποκλοπής πληροφοριών)  

 Η εφαρμογή ή μεταβολή λογισμικού  ή συσκευών πληροφορικής στα 

πληροφοριακά συστήματα και στον πληροφοριακό εξοπλισμό της Τράπεζας 

Πειραιώς. (εκτός αυτών που έχουν έγκριση).  

 Η οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία τους, να 

παραβιάσει την ασφάλειά τους.  

 Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων που 

διαχειρίζονται, από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, η γνωστοποίηση των 

κωδικών πρόσβασης ή των κρυπτογραφικών κλειδιών, σε τρίτους, η παραβίαση 
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μηχανισμών ασφαλείας και η υποκλοπή αρχείων άλλου χρήστη.  

 

Για την ασφαλή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων , πρόσβαση έχουν μόνο 

ταυτοποιημένοι χρήστες με την χρήση μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης.  Ειδικότερα τα 

στοιχεία πρόσβασης είναι : 

 Προσωπικά για κάθε χρήστη πληροφοριακού συστήματος με ευθύνη του ιδίου 

για προσβολή της ασφάλειάς του .   

 Αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται  η αποκάλυψη σε  τρίτους εντός ή 

εκτός Τράπεζας.  

 Βασίζονται σε πρότυπα ασφαλών κωδικών και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται  

ημερομηνίες γέννησης, επιθέτων και γενικά τιμών εύκολα προβλέψιμων και 

αναγνωρίσιμων.  

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς λογαριασμούς ή εφαρμογές 

εκτός Τράπεζας.   

 Δεν πρέπει να αποθηκεύονται ή να καταγράφονται και σε περίπτωση ή υπόνοια 

υποκλοπής θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα και αναφορά του 

περιστατικού στους  υπευθύνους των εμπλεκόμενων μονάδων.  

Φορητά Υπολογιστικά Συστήματα: 

Η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιζεται η προστασία των 

ευαίσθητων πληροφοριών της Τράπεζας.  

 

Χρήση Εταιρικών Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων: 

Για την χρήση τους, απαιτείται κατάλληλη υποδομή ασφάλειας και έγκριση 

εξουσιοδότησης.  

 

Χρήση Προσωπικών Συσκευών/ Εξοπλισμού (BYOD):    

BYOD (Bring Your Own Device)  είναι ο όρος που αναφέρεται  στις προσωπικές 

συσκευές  (όπως smart phones, tablets, laptops, κ.άλ.) που ανήκουν στους 

εργαζόμενους  ή τους εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

στο εργασιακό περιβάλλοντος της Τράπεζας ή να έρθουν σε αλληλοεπίδραση με τα 

δεδομένα της. Η χρήση τους προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

 Έγκριση για την πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμογές της Τράπεζας  
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 Μηχανισμούς ασφαλείας  

 Κρυπτογράφηση των εταιρικών δεδομένων. 

 Απαγορεύεται η χρήση κάμερας και μικρόφωνου για βιντεοσκοπήσεις και 

ηχογραφήσεις εντός του εργασιακού περιβάλλοντός τους από τους χρήστες BYOD.  

Δεν πρέπει να  παραβιάζουν τους κανόνες ιδιωτικότητας συναδέλφων αλλά και 

φυσικής ασφάλειας της Τράπεζας.. 

Η Τράπεζα έχει δικαίωμα βάσει νομοθεσίας, να ελέγξει προσωπικές συσκευές 

εργαζομένων που κάνουν χρήση δεδομένα της Τράπεζας όποτε αυτό χρειαστεί.  

 

Ασφάλεια Εκτυπώσεων Αρχείων:  

Η Τράπεζα Πειραιώς για την προστασία των επιχειρησιακών πληροφοριών της από 

υποκλοπή, για περιστολή του κόστους αλλά και για ένδειξη της πεβαλλοντολογικής 

ευθύνης, ακολουθεί περιορισμένη χρήση των εκτυπωτών. 

Ειδικότερα: 

 Οι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται στα πλαίσια  λειτουργιών της Τράπεζας και η  

προσωπική χρήση είναι επιτρεπτή αλλά Περιορισμένη. 

 Οι εργασίες εκτύπωσης πραγματοποιούνται με τη χρήση δικτυακών εκτυπωτών και 

δεν επιτρέπεται η χρήση τοπικών εκτυπωτών (π.χ. USB local printers) εκτός 

εξαιρέσεων και πάντα με έγκριση. 

 Ο αριθμός εκτυπώσεων είναι ελεγχόμενος με την χρήση μηχανισμών  ασφαλείας 

και με κωδικό  προσωπικό PIN, για να ελέγχεται ο αριθμός εκτυπώσεων ανά εργαζόμενο.  

 Η εκτύπωση αρχείων με εμπιστευτικές  πληροφορίες ελέγχεται αυστηρά  και 

περιορίζεται στις πιο αναγκαίες.   

 

Χρήση Συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από Τρίτους:  

Δεν επιτρέπεται από Τρίτους η χρήση των συστημάτων και σχετικού εξοπλισμού που 

έχουν παραχωρηθεί στους εργαζόμενους της Τράπεζας και αν πρέπει να γίνει λόγω 

επιχειρησιακών αναγκών  πρέπει να δοθεί έγκριση, για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πάντα υπό επίβλεψη από εξουσιοδοτημένο άτομο. Το ίδιο ισχύει για 

δημιουργία  λογαριασμών πρόσβασης για τρίτους (έγκριση, χρονικό πλαίσιο ισχύος, 

ενέργειες, παρακολούθηση).  
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 Πολιτική κρυπτογράφησης  

 

Ορίζει τις κατευθύνσεις και τους περιορισμούς που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί 

η σωστή και ασφαλής χρήση των μηχανισμών κρυπτογράφησης,  από το προσωπικό της 

Τράπεζας Πειραιώς που έχει εξουσιοδότηση.   

Αναφέρεται στην αποδεκτή Χρήση Κρυπτογράφησης, στη Διαχείριση 

Κρυπτογραφικών κλειδιών και στην Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών. 

Για την χρήση της κρυπτογράφησης ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η ευθύνη της χρήσης της, η επιλογή των μηχανισμών της και η εφαρμογή των 

ειδικών  προτύπων και οδηγιών  εξετάζεται από τις Μονάδες Group Technology 

οι οποίες καθοδηγούνται από τη Μονάδα Group IT Security & Control, τον 

Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριών και τους αρμοδίους Υπευθύνων Συστημάτων 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων.  Αφού γίνει η αξιολόγηση των κινδύνων, 

επιλέγονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί κρυπτογράφησης για τις επιχειρηματικές 

ανάγκες της Τράπεζας. 

 Η ισχύς των μηχανισμών κρυπτογράφησης που επιλέγονται, μεταβάλλεται 

ανάλογα από το επίπεδο προστασίας και εξαρτάται από το είδος του αλγόριθμου 

κρυπτογράφησης, το μήκος και τον κύκλο ζωής των κρυπτογραφικών κλειδιών.  

 Για την κρυπτογράφηση δεδομένων, η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί 

κρυπτοσυστήματα διεθνώς αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την αρμόδια 

μονάδα. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες συσκευές (hardware encryption 

devices) και λογισμικό κρυπτογράφησης που παρέχουν μεγαλύτερο επίπεδο 

ασφαλείας και μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι εξειδικευμένες συσκευές 

κρυπτογράφησης πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής  σε φυσική παραβίαση και να 

δίνεται προσοχή στη φυσική τους προστασία. Για παράδειγμα στην Τράπεζα 

Πειραιώς τα αρχεία των μαζικών πληρωμών πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα με 

την μέθοδο κρυπτογράφησης  PGP (Pretty Good Privacy). Για την κρυπτογράφηση 

των αρχείων - που ανταλλάσσονται με την τράπεζα – ή και την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του αποστολέα με την ψηφιακή υπογραφή του, καθώς και για τη 

διαχείριση των δημόσιων/μυστικών (RSA) κλειδιών κατά το πρότυπο PGP, 

χρειάζεται  εγκατάσταση σχετικού διαχειριστικού εργαλείου (υπάρχουν διαθέσιμα 

στο διαδίκτυο) (winbank.gr).   
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 Η Τράπεζα Πειραιώς αποδέχεται τη χρήση κρυπτογράφησης μόνο για εταιρικούς 

σκοπούς και όχι για προσωπικούς. 

 Η μετάδοση δεδομένων μέσω ασφαλών ή μη ασφαλών δικτύων, απαιτεί την 

κρυπτογράφηση τους πριν τη μετάδοσή τους. Κατά τη σύνδεση κάποιου χρήστη 

στη winbank, οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του κρυπτογραφούνται 

με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128-bit (Secure Sockets Layer). 

(winbank.gr).   

 Η Τράπεζα Πειραιώς τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη χρήση 

των μηχανισμών κρυπτογράφησης και τους λόγους για τους οποίους 

χρησιμοποιήθηκε κρυπτογράφηση. Επίσης γίνεται αποθήκευση των ευαίσθητων 

δεδομένων σε διάφορα μέσα όπως δίσκοι, flash disk, DVD, δισκέτες, ταινίες, για 

λόγους προστασίας από τη χρήση μηχανισμών κρυπτογράφησης. Για κάποια 

δεδομένα που θα αποθηκευτούν μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή, πριν να 

διαγραφούν οριστικά γίνεται δοκιμή ανάκτησης της αρχικής μορφής από την 

κρυπτογραφημένη (επαλήθευση αποκρυπτογράφησης). 

 Στα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές συναλλαγές 

χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι μηχανισμοί κρυπτογράφησης, όπως για 

παράδειγμα τεχνολογίες που εμποδίζουν τα συναλλασσόμενα μέρη να αποποιηθούν 

τις πράξεις τους (όπως non-repudiation μέσω ψηφιακών υπογραφών)  ή τεχνολογίες 

που κάνουν αντιληπτή τη μεταβολή ενός μηνύματος κατά τη μετάδοσή του (όπως 

μηχανισμοί ελέγχου ακεραιότητας δεδομένων - integrity checking). Η Τράπεζα 

Πειραιώς χρησιμοποιεί στο σύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών - πληρωμών 

τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 256-bit, μία από τις πιο ισχυρές 

κρυπτογραφήσεις παγκοσμίως  

 Για λόγους ασφαλείας, οι κωδικοί πρόσβασης (Passwords) στα πληροφοριακά 

συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς  επιβάλλεται να έχουν  κρυπτογραφημένη μορφή 

για να μην μπορεί να υποκλαπούν ή αποκαλυφθούν. Ειδικά όταν πρόκειται για 

χρήστες με προνομιακή πρόσβαση (όπως των διαχειριστών), τότε η αποθήκευσή 

τους γίνεται αποκλειστικά σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

 

 

Διαχείριση Κρυπτογραφικών Κλειδιών 
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Για την ασφάλεια δεδομένων, η διαχείριση των κρυπτογραφικών κλειδιών γίνεται σύμφωνα 

με πρότυπα και διαδικασίες (καταγεγραμμένες και εγκεκριμένες),  όπως: 

 Δημιουργία, διανομή και ενεργοποίηση κλειδιών. 

 Δημιουργία και διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 Αρχειοθέτηση και ασφαλή αποθήκευση κλειδιών. 

 Ανανέωση κλειδιών. 

 Ανάκληση κλειδιών. 

 Αντιμετώπιση περιστατικών κλειδιών υπό διαρροή. 

 Ανάκτηση κλειδιών. 

 Καταστροφή κλειδιών. 

 Καταγραφή ενεργειών διαχείρισης κλειδιών. 

 Διαδικασία πρόσβασης σε κλειδιά για νομικούς. 

 Με τη δημιουργία των κρυπτογραφικών κλειδιών επιτυγχάνεται η ασφάλεια των 

συστημάτων.  Τα κρυπτογραφικά κλειδιά για περιβάλλον δοκιμής είναι διαφορετικά  από 

αυτά για περιβάλλον παραγωγής. Οι ιδιότητες ασφαλείας τους (π.χ. μήκος, 

περιπλοκότητα, κ.λπ.) προσδιορίζουν και το επίπεδο ασφαλείας για το 

πληροφοριακό σύστημα. 

 Τα κρυπτογραφικά κλειδιά δεν πρέπει να μεταβάλλονται, να υποκλέπτονται 

ή να κινδυνεύουν να καταστραφούν. Ιδιαίτερα τα μυστικά κλειδιά (secret 

keys) των συμμετρικών κρυπτοσυστημάτων και τα ιδιωτικά κλειδιά (private 

keys) των κρυπτοσυστημάτων δημοσίου κλειδιού πρέπει να προστατεύονται 

και να μην δίνονται σε άτομα χωρίς εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.  

 Οι αριθμοί των καρτών της Τράπεζας Πειραιώς  έχουν για λόγους ασφαλείας 

διαφορετική διάταξη για να μην μπορεί να αποθηκευτεί ολόκληρος ο αριθμός 

καρτών αλλά μέρος του (ψευδής αριθμός κάρτας). Ο πλήρης κωδικός 

φυλάσσεται σε κρυπτογραφημένο αρχείο και αποστέλλεται στον πελάτη, μέσω 

του δικτύου της Τράπεζας, κρυπτογραφημένος με αλγόριθμο συμβατό με το 

πρότυπο PCI DSS. Για την αποκρυπτογράφηση του, απαιτείται κρυπτογραφικό  

κλειδί, που πρέπει να το γνωρίζουν δύο εξουσιοδοτημένα στελέχη (split 

knowledge) (ο καθένας τους έχει πρόσβαση μόνο σε μέρος του) και να 

φυλάσσεται σε πυρασφαλές χώρο. Η κάθε συναλλαγή κάρτας, ενημερώνει βάση 

δεδομένων και κρυπτογραφείται μέσω αλγόριθμου συμβατού με το πρότυπο 



Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων τραπεζών – Τράπεζα Πειραιώς 

97 
 
 

 

PCI DSS. Για την διαχείριση του κλειδιού κρυπτογράφησης η Τράπεζα 

εφαρμόζει διαδικασίες σε σχέση με δημιουργία, τοποθέτηση, εκκίνηση, 

αλλαγή, καταστροφή καθώς και την χρονική περίοδο αλλαγών του κλειδιού. 

 

Κρυπτογραφικά Κλειδιά 

Για την αποστολή / μετάδοση / χρήση των μυστικών κλειδιών (secret keys) ή των 

ιδιωτικών κλειδιών (private keys) απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Μονάδα  της 

Τράπεζας. Τα Κύρια Κλειδιά (Master Keys) ενός κρυπτοσυστήματος αποστέλλονται 

μέσω διαφορετικού καναλιού επικοινωνίας από αυτό που χρησιμοποιείται για την 

αποστολή των κρυπτογραφημένων δεδομένων. Η ηλεκτρονική μετάδοση των 

Μυστικών Κλειδιών (Secret Keys) ή των Ιδιωτικών Κλειδιών (Private Keys) γίνεται με 

χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης που παρέχουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστον 

αντίστοιχο του επιπέδου ασφαλείας που παρέχουν τα κλειδιά. Κατά την αποστολή 

κρυπτογραφικών κλειδιών με φυσικό τρόπο, πρέπει να εξασφαλίζεται η 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αυθεντικότητά τους από το σημείο αποστολής 

μέχρι τον τόπο παραλαβής. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες φυσικές 

προφυλάξεις των αποθηκευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εν 

λόγω κλειδιών ακόμα και μετά τη χρήση τους (ασφαλή αποθήκευση ή καταστροφή 

κ.λπ.). Η πρόσβαση σε Μυστικά (Secret Keys) ή Ιδιωτικά (Private Keys) κλειδιά πρέπει 

να είναι αυστηρώς περιορισμένη σε βαθμό ανάλογο με το επίπεδο ασφαλείας που 

παρέχουν τα ίδια τα κλειδιά. Πρόσβαση στα κλειδιά πρέπει να έχουν μόνο 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Τα κλειδιά των κρυπτοσυστημάτων έχουν συγκεκριμένη 

διάρκεια χρήσης που εξαρτάται από το μήκος, τη χρήση τους και την εμπιστευτικότητα 

των δεδομένων που προστατεύουν και πρέπει να αντικαθίστανται πριν την πάροδο της 

προκαθορισμένης διάρκειας ζωής τους.  Η αντικατάσταση και καταστροφή των 

παλαιών κλειδιών πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Η διάρκεια ζωής καθώς και οι 

εκάστοτε ειδικές διαδικασίες καταστροφής κλειδιών πρέπει να συμβαδίζουν με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και την κατά τόπους νομοθεσία 

αλλά και τις αποφάσεις των εποπτικών ιδρυμάτων. Η αποθήκευση κρυπτογραφικών 

κλειδιών πρέπει να γίνεται με τεχνικές και διαδικασίες που εγγυώνται επίπεδο 

προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχο του επιπέδου ασφαλείας που παρέχουν τα κλειδιά. 

Για την προστασία των ίδιων των κρυπτογραφικών κλειδιών που βρίσκονται σε 
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ηλεκτρονική μορφή πρέπει να γίνεται χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης και να 

εξετάζεται η ανάγκη χρήσης συσκευών ανθεκτικών στη φυσική παραβίαση. Η 

αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών που βρίσκονται σε έντυπη ή άλλη φυσική 

μορφή πρέπει να γίνεται σε προστατευόμενο χώρο (π.χ. χρηματοκιβώτιο). 

Απαγορεύεται η αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών στο ίδιο αποθηκευτικό μέσο 

που αποθηκεύονται και τα δεδομένα που κρυπτογραφούνται από το εν λόγω κλειδί. 

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες με δικαίωμα κρυπτογράφησης πρέπει να 

παραδώσουν τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης, εφόσον αυτό τους ζητηθεί υπηρεσιακά. 

 

Παράλληλη Κρυπτογράφηση και Πιστοποίηση Μηνυμάτων 

Όταν για την προστασία δεδομένων χαρακτηρισμένων ως κρίσιμα χρησιμοποιούνται 

παράλληλα μηχανισμοί πιστοποιήσεως μηνυμάτων (MACs) αλλά και μηχανισμοί 

κρυπτογράφησης, πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά κρυπτογραφικά κλειδιά 

για κάθε έναν από τους μηχανισμούς αυτούς. 

 

Προστασία Συσκευών Παραγωγής και Αποθήκευσης Κλειδιών 

Οι ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και αποθήκευση 

κρυπτογραφικών κλειδιών πρέπει να προστατεύονται και από φυσικές και 

περιβαλλοντικές απειλές. 

 

Καταστροφή Αναλωσίμων Υλικών 

Όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη διανομή και την 

αποθήκευση των κλειδιών (όπως π.χ. ταινίες εκτυπωτών, καρμπόν) πρέπει να 

καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο μετά την χρήση τους, σύμφωνα με τις σχετικές 

πολιτικές. 

 

Ανάκτηση Κρυπτογραφικών Κλειδιών 

Για κάθε κρυπτοσύστημα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ανακτήσεως 

κρυπτογραφικών κλειδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οποιαδήποτε χρήση 

μηχανισμών κρυπτογράφησης χωρίς την δυνατότητα ανακλήσεως των 

κρυπτογραφικών κλειδιών πρέπει να είναι εγκεκριμένη. 
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Απώλεια Κρυπτογραφικών Κλειδιών 

Η απώλεια ή διαρροή των Μυστικών (Secret Keys) ή των Ιδιωτικών (Private Keys) 

κλειδιών ενός κρυπτοσυστήματος πρέπει να θεωρηθεί ως περιστατικό διακυβεύσεως 

της ασφαλείας και να αναφέρεται άμεσα σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες. 

 

Αλλαγή των Προεπιλεγμένων από Κατασκευαστές Κλειδιών (Default Keys) 

Κατά τη χρήση εξειδικευμένων συσκευών κρυπτογράφησης πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να μην χρησιμοποιούνται ποτέ τα προεπιλεγμένα από κατασκευαστές 

κλειδιά κρυπτογράφησης (default keys), συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που 

χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα δοκιμών. 

 

 

Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών 

Ασφάλεια Ιδιωτικών Κλειδιών  

Προκειμένου να αποφευχθεί η πλαστογράφηση της ηλεκτρονικής υπογραφής, θα 

πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια του Ιδιωτικού Κλειδιού, αφού έχοντας 

πρόσβαση σ’ αυτό.  μπορεί κάποιος να υπογράψει ηλεκτρονικά δεδομένα αντί του 

νόμιμου κατόχου του. Η πρόσβαση σε Ιδιωτικά Κλειδιά για χρήση σε ψηφιακές 

υπογραφές δίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ιδιοκτήτη τους.  

 

Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού  

Για την κρυπτογράφηση Δημοσίου Κλειδιού απαιτείται πιστοποίηση της αυθεντικότητας 

των Δημοσίων Κλειδιών χρησιμοποιώντας ψηφιακά πιστοποιητικά και την ορθή 

υποδομή Δημοσίου Κλειδιού. 

Η παραπάνω πιστοποίηση  και η αντίστοιχη υποδομή Δημοσίου Κλειδιού γίνεται βάσει 

εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων είτε βάσει κάποιας Αρχής Πιστοποίησης 

(Certification Authority) κατόπιν έγκρισης και ακολουθούνται μέτρα προστασίας και 

οδηγίες για την υλοποίηση σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας της 

Ελληνικής ή της Ευρωπαϊκής.  
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Έλεγχος Αυθεντικότητας Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Δεδομένων 

Ο έλεγχος της ταυτοποίησης σε ότι περιλαμβάνει ψηφιακή υπογραφή, γίνεται με τον 

έλεγχο του σχετικού ψηφιακού πιστοποιητικού, όπου η ταυτότητα χρήστη που 

υπογράφει, γίνεται αποδεκτή αποκλειστικά όταν η πιστοποίηση έχει γίνει βάσει 

εσωτερικής διαδικασίας ή από Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority)κατόπιν 

έγκρισης. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΛΕΞΙΚΟ 

 

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 

Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων (Information Systems Security). Η 

Ασφάλεια Πληροφοριών είναι το σύνολο των διοικητικών και τεχνικών μέτρων 

(πρακτικές και μέθοδοι), των οποίων η υλοποίηση και εφαρμογή τους διασφαλίζει την 

προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας 

Πειραιώς. 

Συγκεκριμένα διασφαλίζει τις ακόλουθες ιδιότητες, που χαρακτηρίζουν κάθε είδους 

πληροφορία ή πληροφοριακό σύστημα: 

 

▬ Διαθεσιμότητα: Η ιδιότητα που εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών ή 

πληροφοριακών συστημάτων σε εξουσιοδοτημένες οντότητες 

▬ Ακεραιότητα (Integrity): Η ιδιότητα που εξασφαλίζει την προστασία των 

πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη ή εξ 

αμελείας τροποποίηση 

▬ Αυθεντικότητα (Authenticity): Η ιδιότητα η οποία προσδιορίζει ότι η προέλευση 

της πληροφορίας ή η ταυτότητα μιας οντότητας είναι γνήσια 

▬ Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Η ιδιότητα που εξασφαλίζει ότι μόνο 

εξουσιοδοτημένες οντότητες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες ή πληροφοριακά συστήματα 

▬ Μη Αποποίηση Ευθύνης (Non-Repudiation): Η ιδιότητα η οποία εξασφαλίζει ότι 

ένα συγκεκριμένο υποκείμενο ή πληροφοριακό σύστημα ή οι εμπλεκόμενες 

οντότητες δεν μπορούν εκ των υστέρων να αποποιηθούν τη συμμετοχή τους σε μία 

πράξη ή συναλλαγή 

 

 

Απογραφή Πληροφοριακών Πόρων. Πρόκειται για τη διαδικασία αναγνώρισης, 

ταυτοποίησης και καταγραφής των πληροφοριακών πόρων της Τράπεζας. 

 

Αρχή Διττού Ελέγχου (Dual Control Principle). Αρχή βάση της οποίας απαιτείται 

η συνεργασία / σύμπραξη δύο εργαζομένων (ή πιθανώς διαδικασιών ή συσκευών) 
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για να αποδοθεί εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακούς πόρους (δεδομένα, 

αρχεία, συσκευές) ή για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία ή συναλλαγή. 

 

Αρχείο Ελέγχου Προσβάσεων(Access Control Matrix). Το συγκεκριμένο αρχείο 

δηλώνει τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν ανατεθεί σε κάθε ρόλο - χρήστη και 

για συγκεκριμένο επιχειρησιακό σύστημα. 

 

Αρχή Ελαχίστων Προνομίων (Least Privilege - Need to Know Principle). Αρχή 

βάσει της οποίας αποδίδονται τα ελαχίστως απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης σε 

εργαζόμενους και Τρίτους, για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας επιχειρησιακής 

λειτουργίας. 

 

Αρχή Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων (Conflict of Interest Principle). 

Αρχή βάσει της οποίας δεν παρέχονται αντικρουόμενοι ρόλοι σε εργαζομένους και/ή 

Τρίτους τηρώντας δικλείδες ασφάλειας διαχωρισμού καθηκόντων τόσο στις 

αρμοδιότητες όσο και στα δικαιώματα πρόσβασης. 

 

Αξιολόγηση Κινδύνου. Η διαδικασία μέσω της οποίας αποτιμάται ο κίνδυνος ενός 

πληροφοριακού πόρου. 

 

Απειλή (threat). Απειλή είναι οτιδήποτε μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια και 

να προκαλέσει συμβάν ασφάλειας επηρεάζοντας τους πληροφοριακούς πόρους και τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες και στόχους της Τράπεζας. 

 

Ανάλυση Αδυναμιών / Ευπαθειών (Vulnerabilities Assessment). Συνεχής 

διαδικασία εξέτασης ενός πληροφοριακού πόρου για την αναγνώριση και 

προτεραιοποίηση οργανωτικών, διαδικαστικών, διαχειριστικών, τεχνολογικών και 

φυσικών αδυναμιών / ευπαθειών ασφάλειας. Παράλληλα προσδιορίζεται η 

αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μηχανισμών / μέτρων ασφάλειας και η 

αναγκαιότητα για βελτιστοποίησή τους ή ενσωμάτωση επιπρόσθετων. 

Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority). Φορέας που εκδίδει ψηφιακά 

πιστοποιητικά σε άλλες οντότητες (φυσικά πρόσωπα ή πληροφοριακούς πόρους) 
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ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν ηλεκτρονικά την ταυτότητά τους σε τρίτους. 

 

Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business Impact Analysis - BIA). 

Διαδικασία μέσω της οποίας προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στις επιχειρησιακές 

λειτουργίες της Τράπεζας, από την ολική ή μερική μη διαθεσιμότητα ενός 

πληροφοριακού πόρου. 

 

Ασφάλεια Δικτυακής Περιμέτρου (Network Perimeter Security). Είναι η μέθοδος 

προστασίας του Δικτύου εφαρμόζοντας μια σειρά από τεχνολογικούς μηχανισμούς 

ασφάλειας σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου δικτυακής κίνησης. 

 

Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (Demilitarized Zone - DMZ). Δικτυακή περιοχή που 

τοποθετείται λογικά μεταξύ εσωτερικού εταιρικού δικτύου και εξωτερικών δικτύων. 

Περιέχει μηχανισμούς ασφάλειας με στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια του 

εσωτερικού δικτύου αποκλείοντας ανασφαλείς εξωτερικές συνδέσεις, μη 

εξουσιοδοτημένη μετάδοση πληροφοριών σε ανασφαλή δίκτυα και προορισμούς και 

περιορίζοντας τη επίδραση τυχόν περιστατικών ασφάλειας από εξάπλωση στην 

υπόλοιπη πληροφοριακή υποδομή. 

 

Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi). Σύνολο δικτυακών συσκευών που λειτουργούν σε έναν 

περιορισμένο γεωγραφικό χώρο (κτήριο, γραφείο) και εξυπηρετούν τη μετάδοση 

δεδομένων με ασύρματη τεχνολογία (ραδιοκύματα, υπέρυθρες ακτίνες, κ.λπ.) 

 

Ανάκαμψη από Καταστροφή. Είναι η διαδικασία που αναφέρεται στην 

προετοιμασία για την αποκατάσταση λειτουργίας ή τη συνέχιση της λειτουργίας ενός 

πληροφοριακού συστήματος ή τεχνολογικού εξοπλισμού, μετά από ένα 

καταστροφικό γεγονός. Η έννοια της Ανάκαμψης από Καταστροφή είναι υποσύνολο 

της έννοιας της Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

 

Γεγονός Ασφαλείας(Security Event). Κάθε πραγματικό γεγονός που επηρεάζει τη 

λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Τα γεγονότα ασφαλείας αποτελούν 

ενδείξεις για πιθανά περιστατικά ασφαλείας. Παραδείγματα γεγονότων ασφαλείας 
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είναι: η μείωση της απόδοσης ενός συστήματος, καταγραφές συμβάντων (logs), 

προειδοποιητικά μηνύματα από συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων. 

 

Διαβάθμιση Πληροφοριακών Πόρων (Information Asset Classification). 

Αναφέρεται στη κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών πόρων με βάση μια 

προκαθορισμένη και εγκεκριμένη μεθοδολογία, σε κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν 

την σημαντικότητα των πληροφοριακών πόρων ως προς τις διαστάσεις της 

Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας. 

 

Δικαιώματα Πρόσβασης. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε μια οντότητα και 

τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε έναν πληροφοριακό πόρο. Όταν η οντότητα 

ταυτοποιηθεί θα ελεγχθεί η εξουσιοδότηση ως προς τον πόρο καθώς το επίπεδο 

εξουσιοδότησης καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης που μπορεί να έχει. 

 

Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας (Information Security Risk Management). Η 

διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατάλληλου περιορισμού των ευπαθειών 

και απειλών που δημιουργούν κινδύνους ασφάλειας με αρνητικές συνέπειες για τους 

πληροφοριακούς πόρους της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

Δοκιμές Παρείσδυσης (Penetration Tests). Ως δοκιμή παρείσδυσης, ορίζεται μια 

δοκιμαστική εισβολή σε ένα πληροφοριακό σύστημα για την αξιολόγηση της 

ασφάλειάς του. Με τη μέθοδο αυτή γίνεται μια προσομοίωση μιας επίθεσης από 

κακόβουλο εισβολέα που έχει σκοπό την εκμετάλλευση κενών ασφαλείας για την 

ανάδειξη των ευπαθειών του συστήματος. 

 

Δικτυακή Υποδομή (Network Infrastructure). Το σύνολο των συστημάτων, 

λογισμικών και υλικών (h/w, s/w, καλωδιώσεις, κανάλια επικοινωνίας) που 

συνθέτουν το εταιρικό δίκτυο. 

Εξουσιοδότηση (Authorization). Το δικαίωμα που παρέχεται σε χρήστη μέσα από 

συγκεκριμένη διαδικασία και του εξασφαλίζει πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους 

της Τράπεζας Πειραιώς. 
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Επιχειρησιακά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου (ΕΥΠΠ). Ορίζεται ο 

υπεύθυνος της Μονάδας που ως επί το πλείστον χρησιμοποιεί τον πληροφοριακό 

πόρο, ο οποίος συνεχώς αξιολογεί, διαβαθμίζει, κατηγοριοποιεί το επίπεδο κινδύνου 

και καθορίζει τόσο τα δικαιώματα πρόσβασης όσο και το αποδεκτό επίπεδο 

ασφαλείας αυτού. 

 

Εργαζόμενος. Το άτομο το οποίο ανήκει στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό της 

Τράπεζας 

 

Ευπάθειες / Αδυναμίες (vulnerabilities). Αδύνατο σημείο ενός συστήματος, 

εφαρμογής, δικτύου, διαδικασίας ασφάλειας, μηχανισμού ασφάλειας που μπορεί να 

γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μία απειλή ή να προκαλέσει λανθασμένη χρήση 

τους. Οι ευπάθειες / αδυναμίες ασφάλειας δύναται να προκληθούν από μη 

ελεγχόμενη διαχείριση, από μη ασφαλή προγραμματισμό και υλοποίηση 

συστημάτων, από παραβίαση διαδικασιών και πολιτικών ασφάλειας, κ.λπ. 

 

Εταιρικό Δίκτυο (Corporate Network). Το σύνολο των συνδεδεμένων δικτυακών 

συστημάτων και των υπολογιστών των χρηστών που ανήκουν στην Τράπεζα 

Πειραιώς. 

 

Επιδιωκόμενος Χρόνος Ανάκαμψης - Recovery Time Objective (RTO). Είναι το 

ανώτατο χρονικό διάστημα (μετρούμενο σε ώρες) μέσα στο οποίο είναι αποδεκτό να 

έχει αποκατασταθεί η λειτουργία ενός συστήματος μετά από μια καταστροφή. 

 

Επιδιωκόμενο Σημείο Ανάκαμψης - Recovery Point Objective (RPO). Είναι η 

μέγιστη αποδεκτή ποσότητα απώλειας δεδομένων η οποία μετριέται σε χρονικό 

διάστημα. 

 

Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο(Disaster Recovery Site - DRS). Κτίρια και 

εγκαταστάσεις, διαφορετικές από το κτήριο που στεγάζονται οι Μονάδες του Group 

Technology, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των κρίσιμων 

λειτουργιών της Μονάδας Group Technology, σε περίπτωση καταστροφής που έχει 
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επηρεάσει το κυρίως Μηχανογραφικό Κέντρο. 

 

Επιχειρησιακή Συνέχεια. Το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που επιτρέπουν 

στον Όμιλο να συνεχίζει να παρέχει τις κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες του, σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, όταν αυτές παρεμποδίζονται από ειδικές συνθήκες ή 

εκδήλωση καταστροφικών γεγονότων. 

 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Χρήστη (User Identity-UserID). Μοναδικό ηλεκτρονικό 

αναγνωριστικό για κάθε χρήστη, με το οποίο συνδέονται όλα τα επί μέρους στοιχεία 

και δικαιώματα πρόσβασης για τις εφαρμογές και συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς  

(κωδικοί, ρόλοι με συγκεκριμένα δικαιώματα, συμπληρωματικά UserIDs, 

μεμονωμένα δικαιώματα πρόσβασης). Σημειώνεται πως για την παρούσα πολιτική 

με τον όρο UserID αναφερόμαστε στη μοναδική ηλεκτρονική ταυτότητα του χρήστη. 

 

Ιδιωτικότητα (Privacy). Το δικαίωμα του ατόμου να προστατεύεται ενάντια της 

εισβολής στην προσωπική του ζωή ή τις υποθέσεις του, ή εκείνες της οικογένειάς του 

με άμεσα φυσικά μέσα ή με δημοσίευση πληροφοριών. 

 

Κρισιμότητα Πληροφοριακού Πόρου (Information Asset Criticality). Μέτρηση 

του βαθμού εξάρτησης της Τράπεζας Πειραιώς  από έναν πληροφοριακό πόρο για την 

επίτευξη επιχειρησιακών στόχων ή για την επιτυχή εκτέλεση επιχειρησιακών 

λειτουργιών. 

 

Κωδικός Πρόσβασης (Password). Προστατευμένη σειρά χαρακτήρων (γράμματα, 

αριθμοί, σύμβολα) που χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει την πραγματική 

ταυτότητα ενός χρήστη ή ενός συστήματος και να εξουσιοδοτήσει πρόσβαση σε 

συστήματα και πληροφορίες. 

 

Κρυπτογράφηση (Cryptography). Μέθοδος που χρησιμοποιεί μαθηματικούς 

αλγόριθμους και μετατρέπει την απλή μορφή πληροφορίας (plaintext) σε μορφή που 

δεν παρουσιάζει το πραγματικό της περιεχόμενο (undecipherable text) με στόχο την 

προστασία από μη αρμόδια αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση. 
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Κλειδιά Κρυπτογράφησης (Encryption Keys). Ακολουθίες χαρακτήρων, οι οποίες 

παραμετροποιούν την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων και 

κλειδιών. 

 

Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού ή Ασύμμετρη Κρυπτογραφία 

(Asymmetricor Public Key Cryptography). Η τεχνική κρυπτογραφίας κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται δύο κλειδιά, ένα δημόσιο για την κρυπτογράφηση (που 

πρέπει να είναι γνωστό σε όποιον επιθυμεί να επικοινωνήσει με το συγκεκριμένο 

μέλος) και ένα ιδιωτικό για την αποκρυπτογράφηση (που πρέπει να διατηρείται 

μυστικό). Η χρήση των κλειδιών μπορεί να γίνει για κρυπτογράφηση αλλά και για 

υπογραφή μηνύματος. Κάθε μέλος έχει στην κατοχή του ένα ζεύγος κλειδιών. 

 

Κρυπτογραφία Μυστικού Κλειδιού ή Συμμετρική Κρυπτογραφία (Symmetricor 

Secret Key Cryptography). Η τεχνική κρυπτογραφίας κατά την οποία 

χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την 

αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. Τα μέρη που επιθυμούν να επικοινωνήσουν 

πρέπει να μοιράζονται το κοινό μυστικό κλειδί. 

 

Κρυπτοσυστήματα - Μηχανισμοί Κρυπτογράφησης. Οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν αλγορίθμους και πρωτόκολλα κρυπτογράφησης ώστε, ανά περίπτωση 

(και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις), να εξασφαλίζεται η 

εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και αυθεντικότητα των πληροφοριών, καθώς και η μη 

αποποίηση ευθύνης υποκειμένου ή πληροφοριακού συστήματος. 

 

Κακόβουλο Λογισμικό (Malicious code - malware, Trojan, virus, worm, 

spyware). Κώδικας (ή και πλήρες πρόγραμμα) ο οποίος εισέρχεται στα 

πληροφοριακά συστήματα με στόχο την εκτέλεση αναρμόδιων ενεργειών που θα 

έχουν αρνητική επίδραση ως προς τις συνιστώσες ασφάλειας του συστήματος, ως 

προς την απρόσκοπτη λειτουργία του και συνολικά στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων που εξυπηρετεί. 

 

Κώδικας Πιστοποίησης Αυθεντικότητας Μηνύματος (Message Authentication 
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Code, MAC. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία «ετικετών» 

αυθεντικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα 

των μεταδιδόμενων μηνυμάτων. 

 

Καταστροφικό γεγονός. Είναι κάθε μη προγραμματισμένο γεγονός που μπορεί να 

προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή δραστική μείωση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας μιας επιχειρησιακής διαδικασίας, ή ενός πληροφοριακού πόρου. 

 

Μητρώο Πληροφοριακών Πόρων. Μητρώο στο οποίο καταγράφονται όλοι οι 

πληροφοριακοί πόροι της Τράπεζας. 

 

Μη Αποδεκτή Χρήση. Η χρήση η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις θεσπισμένες 

Πολιτικές, Διαδικασίες και Πρότυπα της Τράπεζας. 

 

Μη Εξουσιοδοτημένο Λογισμικό. Λογισμικό του οποίου η εγκατάσταση, χρήση, 

αποθήκευση και προώθηση δεν είναι εγκεκριμένη με βάση τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές της Τράπεζας. 

 

Μηχανισμοί / Μέτρα Ασφάλειας (Security Controls/ Measures). Μέσο για τη 

διαχείριση ενός κινδύνου, για την εξασφάλιση της επίτευξης ενός επιχειρησιακού 

στόχου ή για την τήρηση μιας διεργασίας. Ενδεικτικά παραδείγματα μηχανισμών 

ελέγχου είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι εργασιακοί ρόλοι, οι συστοιχίες δίσκων 

RAID, οι κλειδαριές θυρών κ.λπ. Οι μηχανισμοί ελέγχου είναι γνωστοί και ως μέσα 

προστασίας. Ο όρος «μηχανισμός ασφάλειας» αναφέρεται επίσης στη διαχείριση της 

χρήσης ή της συμπεριφοράς ενός στοιχείου διαμόρφωσης, ενός συστήματος ή μιας 

υπηρεσίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

 

Μητρώο Περιστατικών Ασφαλείας(Security Incident Registry). Μητρώο στο 

οποίο καταγράφονται και τεκμηριώνονται τα περιστατικά ασφαλείας που έχουν 

συμβεί. 

 

Πλαίσιο Διαχείρισης Ταυτότητας Χρήστη (Identity Management Framework). 
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Σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων για την ασφαλή, παραγωγική και 

ελεγχόμενη διαχείριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων χρηστών (UserIdentity / 

UserID) και των αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης στις εφαρμογές και 

συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.  

Πληροφοριακό Σύστημα. Στο Πλαίσιο Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Πόρων με τον όρο «Σύστημα» θεωρούνται τόσο οι εφαρμογές αλλά και οι υποδομές 

πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα) που ανήκουν, 

διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα Πειραιώς  για την εκτέλεση 

των επιχειρησιακών του λειτουργιών. 

 

Πληροφορία (Information). Αναφέρεται στα δεδομένα καθώς και στην έννοια / 

ερμηνεία που αυτά φέρουν και προκύπτει από τη συλλογή, ανάλυση, συνδυασμό και 

επεξεργασία τους. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του και μπορεί να βρίσκονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Παραδείγματα πληροφοριών είναι: δημογραφικά στοιχεία πελατών, στοιχεία 

συναλλαγών, τιμολόγια, επιχειρησιακά σχέδια, συμβόλαια, πληροφορίες σχετικά με 

προϊόντα, εγχειρίδια χρηστών, εκπαιδευτικό υλικό, λειτουργικές διαδικασίες, σχέδια 

επιχειρησιακής συνέχειας, σχέδια ασφαλείας κ.λπ. Η πληροφορία μπορεί είτε να 

δημιουργηθεί εντός της Τράπεζας Πειραιώς (π.χ. τα δημογραφικά στοιχεία πελατών), 

είτε να αποκτηθεί από εξωτερικούς φορείς (π.χ. τιμές συναλλάγματος). 

Πληροφοριακός Πόρος (Information Asset). Αναφέρεται σε συστήματα, υλικό 

(hardware), εφαρμογές, υποδομές (π.χ. δίκτυα), πληροφορίες και δεδομένα που 

αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Τράπεζας Πειραιώς , χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών και αποτελούν το αντικείμενο προστασίας της 

Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής Της Τράπεζας. 

 

Προνομιακή Πρόσβαση (Privileged / Excessive Access). Χρήστης με υπέρμετρα 

δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφοριακούς πόρους από έναν απλό χρήστη (π.χ. 

Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων, Διαχειριστές Ελέγχου Προσβάσεων, Χειριστές, 

κ.ά.) 
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Περιστατικό Ασφαλείας(Security Incident). Κάθε πραγματική ή επαπειλούμενη 

παραβίαση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Παραδείγματα περιστατικών ασφαλείας είναι η 

μόλυνση από ιούς, απώλεια ή αποκάλυψη εμπιστευτικών δεδομένων σε μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες, απώλεια ή υποκλοπή των στοιχείων ταυτοποίησης των 

χρηστών, απώλεια αρχείων δεδομένων, μη διαθεσιμότητα συστημάτων, κ.λπ. 

 

Ρόλος Χρήστη (Profile). Η σύνδεση της ταυτότητας ενός χρήστη με τα δικαιώματα 

πρόσβασης και χρήσης ενός ή και περισσότερων συστημάτων βάσει των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που του αναλογούν. 

 

Στρατηγική Άμυνας σε Βάθος (Defensein Depth). Στρατηγική σύμφωνα με την 

οποία η συνολική και αποτελεσματική προστασία πληροφοριακών πόρων βασίζεται 

στην εγκαθίδρυση διαδικαστικών και τεχνολογικών μέτρων σε πολλαπλά επίπεδα 

(π.χ. μία γενική στρατηγική defense-in-depth προϋποθέτει: πολιτικές - διαδικασίες - 

πρότυπα, μέτρα φυσικής ασφάλειας, ασφάλεια δικτυακής περιμέτρου, ασφάλεια 

εσωτερικού δικτύου, παραμετροποίηση ασφάλειας λειτουργικού συστήματος, 

παραμετροποίηση ασφάλειας σε επίπεδο εφαρμογής, μέτρα ασφάλειας σε επίπεδο 

δεδομένων). 

 

Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan - DRP). Σύνολο 

δομημένων διαδικασιών και εγχειριδίων χρήσης, που έχει αναπτυχθεί και 

συντηρείται, με σκοπό την τεκμηρίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων και υποδομών. 

 

Ταυτοποίηση (Authentication). Η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός 

χρήστη, διεργασίας, συστήματος ή πληροφορίας που συχνά αποτελεί προϋπόθεση για 

την πρόσβαση στις λειτουργίες και πληροφορίες ενός συστήματος αλλά και για την 

επαλήθευση της πηγής και της ακεραιότητας πληροφοριών. 

 

Τεχνικά Υπεύθυνος Πληροφοριακού Πόρου (ΤΥΠΠ). Ορίζεται ο υπεύθυνος για 

τη συνεχή τεχνική υλοποίηση και συντήρηση όλων των καθορισμένων παραμέτρων, 
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αρχών λειτουργίας και ασφαλείας του Πληροφοριακού Πόρου. Για πόρους 

αναφορικά με εξοπλισμό ή τεχνική υποδομή, ο ρόλος ανατίθεται κατά κανόνα σε 

στέλεχος της Μονάδας Group Technology με επαρκείς τεχνικές γνώσεις και 

κατάρτιση στα ζητήματα διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού πόρου. 

Υπολειμματικός Κίνδυνος (residual risk). Ο κίνδυνος που απομένει μετά την 

εφαρμογή των μέτρων προστασίας. 

 

Φυσικές και Περιβαλλοντικές Απειλές. Είναι οι απειλές που εκπορεύονται από 

φυσικούς, περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους παράγοντες με αποτέλεσμα την 

καταστροφή, κλοπή ή/και αλλοίωση των πληροφοριακών πόρων της Τράπεζας 

Πειραιώς . 

 

Χρήστης (User): Ένας άνθρωπος ή μία διεργασία που χρησιμοποιεί ολόκληρο ή ένα 

μέρος των επιχειρησιακών πληροφοριών ή/και ενός Συστήματος. 

 

Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature). Τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα 

οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με 

αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. Οι ψηφιακές 

υπογραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάθε τύπο ηλεκτρονικών δεδομένων 

(κείμενο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) και βασίζονται στη χρήση ενός μοναδικού 

ζεύγους κρυπτογραφικών κλειδιών, όπου το ιδιωτικό κλειδί (private key) 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής ενώ το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί 

(public key) για την επιβεβαίωση της υπογραφής. 

 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate). Η ηλεκτρονική βεβαίωση που 

εκδίδεται από μια Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) και πιστοποιεί ότι 

ένα δημόσιο κλειδί ανήκει σε μία οντότητα. 

 

Firewall. Δικτυακή συσκευή ή συστοιχία συσκευών που έχει σχεδιαστεί για να 

επιτρέπει ή να αποτρέπει δικτυακές κινήσεις από και προς την πληροφοριακή 

υποδομή του Ομίλου με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων (rules). Οι 

συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν το δίκτυο από μη 
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εξουσιοδοτημένες συνδέσεις και προσβάσεις, επιτρέποντας ταυτόχρονα τις 

νομότυπες (legitimate) δικτυακές επικοινωνίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 

των επιχειρησιακών λειτουργιών του Ομίλου. 

 

Intrusion Detection & Prevention Systems. Συστήματα που αυτοματοποιούν τη 

διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης δικτυακής κίνησης για την 

αναγνώριση γεγονότων (Events) που πιθανόν σχετίζονται με περιστατικά ασφάλειας, 

ενώ με τους κατάλληλους μηχανισμούς επιχειρούν την άμεση αντιμετώπισή τους 

προτού εκδηλωθούν επιπτώσεις στους πληροφοριακούς πόρους από εξωτερικούς και 

εσωτερικούς κακόβουλους. 

 

Service Level Agreements (SLAs). Συμφωνία μεταξύ ενός παρόχου επιχειρησιακών 

υπηρεσιών και του Ομίλου. Σε μια συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών περιγράφονται οι 

λεπτομέρειες της παρεχόμενης υπηρεσίας, καταγράφονται οι στόχοι επιπέδου 

υπηρεσιών και καθορίζονται οι ευθύνες τόσο του παρόχου όσο και της Τράπεζας 

Πειραιώς. Μια συμφωνία μπορεί να καλύπτει πολλαπλές υπηρεσίες ή πολλαπλούς 

πελάτες. Σημειώνεται πως SLAs είναι δυνατό να συμφωνηθούν και εντός του 

εσωτερικού του Ομίλου και μεταξύ διαφορετικών μονάδων. 

 

  VoIP Δίκτυο. Το VoIP (Voice-over-InternetProtocol) είναι ένας γενικός όρος για μια    

οικογένεια τεχνολογιών που επιτρέπει τη μετάδοση φωνής χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο του διαδικτύου (InternetProtocol). Με τη χρήση ΙΡ τηλεφωνικών 

συσκευών ή ειδικών μετατροπέων, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 

τηλεφωνικών κλήσεων σε πραγματικό χρόνο πάνω χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα 

δικτυακή υποδομή και όχι το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. 
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