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Το e-banking , οι κίνδυνοι και η ασφάλεια των συναλλαγών - 1 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η έννοια του e-banking συνδέεται άρρηκτα με τις έννοιες τράπεζα, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και internet. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας που ακολουθεί θα κάνουμε μία 

ιστορική αναδρομή στις τρεις αυτές έννοιες και θα παρακολουθήσουμε την 

πορεία από τους αρχαίους τραπεζίτες και τον πρώτο υπολογιστή σε μέγεθος 

σπιτιού, έως σήμερα που το internet έχει μπει σε κάθε έκφανση της 

καθημερινότητας μας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ορίσουμε την έννοια του e-banking και τον 

τρόπο με τον οποίο οι τραπεζικές συναλλαγές δεν απαιτούν πλέον τη φυσική 

παρουσία του πελάτη σε ένα κατάστημα , αλλά διεξάγονται μέσω  internet 24 

ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  

Συνεχίζοντας στο κεφάλαιο τρία , θα δούμε τα πλεονεκτήματα και τις 

απειλές του e-banking τόσο για τις τράπεζες , όσο και για τον πελάτη . Θα 

αναλύσουμε έννοιες του 21ου αιώνα (όπως το Spoofing και το Phishing ) που 

αφορούν τους κινδύνους που διατρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα , αλλά και οι 

χρήστες των ιστοσελίδων τους, καθώς και πως ορίζεται το ηλεκτρονικό 

έγκλημα και ποιες είναι οι σύγχρονες μορφές του μέσα από περιπτώσεις.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η γνωριμία και εξοικείωση με 

νέους τεχνολογικούς όρους που αποτελούν απειλή για τη διεξαγωγή 

ασφαλών συναλλαγών, όχι μόνο μέσω e-banking αλλά και μέσω internet 

γενικότερα.  

Προχωρώντας στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τα μέτρα 

προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται τόσο από την πλευρά των 

τραπεζών, όσο και από την πλευρά των χρηστών, προκειμένου η τεχνολογία 

να είναι ένα εργαλείο για τον καθένα μας και όχι μία απειλή. 

Τέλος, στα συμπεράσματα του πέμπτου κεφαλαίου , θα αναφερθούμε 

στις προοπτικές της ηλεκτρονικής τραπεζικής όπως έχουν κατατεθεί από 

στελέχη μεγάλων και διακεκριμένων ελληνικών τραπεζών. 
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1.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
Η ελληνική γλώσσα είναι αναμφίβολα πολύ πλούσια . Μεγαλύτερη 

έκπληξη δε νιώθουμε όταν λέξεις σύγχρονες και αναγνωρισμένες διεθνώς 

έχουν τις ρίζες τους σε παλιές έννοιες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  

αγγλική λέξη «e- banking». Η λέξη αυτή, που στην ελληνική της απόδοση 

σημαίνει «ηλεκτρονική τραπεζική», συνδυάζει ταυτόχρονα τρεις έννοιες : την 

έννοια της τράπεζας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του internet. Η 

προέλευση των τριών αυτών εννοιών θα μας απασχολήσει στη συνέχεια.  

 

1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 

Λίγοι ίσως από μας γνωρίζουμε από πού πήρε το όνομά της η 

τράπεζα.  

Οι πρώτοι τραπεζίτες κάνουν την εµφάνισή τους τον 6ο π.Χ. αιώνα. Οι 

εργασίες αυτών των τραπεζιτών ήταν  ο έλεγχος γνησιότητας των 

νοµισµάτων, η ανταλλαγή νοµισµάτων, ο δανεισµός και η διαχείριση 

περιουσιών. 

Τα πρώτα νοµίσµατα της ιστορίας επινοήθηκαν από Έλληνες αποίκους 

της Ιωνίας και της Λυδίας τον 7ο π.Χ. αιώνα. Ως πιθανή χρονολογία της 

κοπής των πρώτων νοµισµάτων υπολογίζεται ανάµεσα στο 650 π.Χ. και 625 

π.Χ. 

Από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας το νόµισµα διαδόθηκε 

αρκετά γρήγορα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κάθε πόλη φιλοδοξούσε να έχει το 

δικό της νοµισµατικό σύστηµα, υποχρεώνοντας τους ξένους εµπόρους να 

ανταλλάσσουν τα νοµίσµατά τους µε αυτά της πόλης που θα αγόραζαν 

εµπορεύµατα.  

Στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια υπήρχαν 15 νοµισµατικά 

συστήµατα και πάνω από 2500 διαφορετικοί τύποι νοµισµάτων . Η πληθώρα 

των νοµισµάτων που κυκλοφορούσαν στον ελληνικό κόσµο καθώς και η 

συχνή κατασκευή κίβδηλων νοµισµάτων, οδήγησαν  στη δημιουργία ενός  

καινούργιου επαγγέλµατος, αυτό του «αργυραµοιβού». 

-
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Ο αργυραµοιβός αναφέρεται και ως «αργυροσκόπος», 

«αργυρογνώµων», «δοκιµαστής», «οβολοστάτης» (αυτός που ζυγίζει ) . Για το 

επάγγελµα του αργυραµοιβού ο Αριστοτέλης δίνει την ονοµασία 

«µεταβλητική» ή «δοκιµαστική». 

Οι αργυραμοιβοί:  

1. γνώριζαν τα µέταλλα και την αξία τους στην αγορά 

2. ήταν γνώστες της προέλευσης των νοµισµάτων 

3. ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν τα κίβδηλα και να εντοπίσουν τα 

ελλιποβαρή και φθαρµένα νοµίσµατα 

4. άλλαζαν ξένα νοσµίσµατα κ.λ.π. 

 

Με την πάροδο των ετών οι αργυραµοιβοί εξελίχθηκαν σε τραπεζίτες. 

Οι εργασίες των τραπεζιτών ήταν οι ακόλουθες:  

1. έλεγχαν, όπως και οι αργυραµοιβοί, τα νοµίσµατα ως προς την 

γνησιότητά τους («δοκιµασία» νοµισµάτων). 

2. αντάλλαζαν τα ξένα νοµίσµατα (όπως οι αργυραµοιβοί) 

3. χορηγούσαν δάνεια 

4. αποδέχονταν παρακαταθήκες και καταθέσεις 

5. εκτελούσαν εντολές πληρωµής σε τρίτους 

6. µεσολαβούσαν ως εγγυητές 

7. βοηθούσαν στην σύνταξη συµφωνιών 

8. αναλάµβαναν την διαχείριση περιουσιών 

9. αναλάµβαναν διάφορες εργολαβίες του δηµοσίου 

10. σε ειδικές περιπτώσεις, έκοβαν νοµίσµατα 

11. εκτελούσαν άλλες χρηµατιστηριακές εργασίες κ.λ.π. 

 

Ο απαραίτητος εξοπλισµός των αργυραµοιβών – τραπεζιτών ήταν ο 

ακόλουθος: 

1. ένα τραπέζι 

2. µία ζυγαριά 

3. οι πινακίδες 

4. ένα χρηµατοκιβώτιο ή ένας σάκος 

-
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Στο τραπέζι ο αργυραµοιβός – τραπεζίτης τοποθετούσε τη ζυγαριά, τα 

νοµίσµατα, τις πινακίδες κ.α. Από αυτό το τραπέζι ή «τράπεζα», προέρχεται 

και ο σηµερινός όρος τράπεζα. Με τη ζυγαριά εζύγιζαν τα νοµίσµατα και τους 

πολύτιµους λίθους. Από το όνοµα της ζυγαριάς «οβολοστάτης» προήλθε και 

το αντίστοιχο του επαγγέλµατος «οβολοστατική». Οι πινακίδες από διάφορα 

υλικά (ξύλο, κεραµικά, πάπυρο κ.α.), χρειάζονταν για τις διάφορες 

καταγραφές. Το χρηµατοκιβώτιο ήταν συνήθως ξύλινο, ενώ ο σάκος ήταν από 

δέρµα σκύλου και ονοµαζόταν «κυνοίχιον». Στο χρηµατοκιβώτιο και στο σάκο 

τοποθετούσαν τους πολύτιµους λίθους, τα νοµίσµατα, τα διάφορα έγγραφα, 

τους καταλόγους κ.α.  

 

1.3. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

Όταν λέμε προϊστορία των Η/Υ αναφερόμαστε σε εξιστόρηση όλων 

εκείνων των υπολογιστικών εργαλείων και συσκευών που κατά καιρούς 

χρησιμοποίησε ο άνθρωπος  για να τον διευκολύνουν στους υπολογισμούς 

του . Ο Άβακας ή Αριθμητήριο θεωρείται ως η πρώτη υπολογιστική μηχανή 

που κατασκεύασε ο άνθρωπος και χρησιμοποιήθηκε πριν από το 4.000 π.Χ. 

στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας και στη σημερινή του μορφή το 2.600 π.Χ. 

από τους Κινέζους. Έχει χάντρες σε δύο τμήματα με τιμές αντίστοιχα 1, 10, 

100, 1000 και 5, 50, 500, 5000. Μπορεί να κάνει και τις τέσσερις αριθμητικές 

πράξεις και κάποιος που είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του μπορεί να κάνει 

πολύ γρήγορα υπολογισμούς. 

Στις 9 Aπριλίου του 1919 η οικογένεια Έκερτ αποκτά επιτέλους το 

πρώτο και μοναδικό της παιδί. H ευκατάστατη οικογένειά του, που κερδίζει τη 

ζωή της από εργολαβίες και μεσιτείες μεγαλώνει το μικρό Tζον με όλες τις 

ανέσεις αλλά και με σημαντικά πρότυπα.  Tο μικρό αγόρι δείχνει γρήγορα το 

ταλέντο του στις εφευρέσεις και στις κατασκευές. Σε ηλικία μόλις οκτώ χρόνων 

δημιουργεί ένα σετ ραδιοκρυστάλλων σε ένα μολύβι.  Tο καλοκαίρι του 1941, 

στα πλαίσια ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μηχανολογίας, επιδοτούμενου από 

το υπουργείο Aμύνης των HΠA ο Tζον Πρέσπερ Έκερτ θα γνωριστεί με τον 

άνθρωπο που έγινε ο αχώριστος σύντροφός του τις επόμενες δεκαετίες, τον 

Tζον Mόκλι. O Mόκλι ήταν κατά δώδεκα χρόνια μεγαλύτερος από τον Έκερτ. 

-
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Γοητεύτηκε όμως αμέσως από το πνεύμα, τις γνώσεις και το πάθος του 

νεαρού φοιτητή.  

Ο πόλεμος και το Υπουργείο Άμυνας πίεζαν τους Έκερτ και Mόκλι, να 

εργάζονται ουσιαστικά  και γρήγορα. Tο 1942 το Eργαστήρι Bαλλιστικών 

Eρευνών του αμερικανικού στρατού είχε αναλάβει την υποχρέωση να 

μελετήσει και να επαναπροσδιορίσει τις διάφορες παραμέτρους των 

πυραύλων, των ρουκετών και άλλων στρατηγικών όπλων. Tην ίδια χρονιά το 

αχώριστο ζευγάρι των δύο επιστημόνων έστειλε μια πρόταση στο υπουργείο 

Άμυνας. H πρόταση αυτή η οποία ήταν η περιγραφή ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή εγκρίθηκε και οι δύο Tζον υπέγραψαν ένα συμβόλαιο με το 

στρατό. O Έκερτ, που φοιτούσε σε μεταπτυχιακό τμήμα εκείνη την εποχή, θα 

ήταν ο βασικός, μάνατζερ του εγχειρήματος, ενώ ο Mόκλι, ως καθηγητής θα 

ήταν ο σύμβουλος μιας ομάδας πενήντα ατόμων, που συστάθηκε για την 

κατασκευή του υπολογιστή. Tον Aπρίλιο του 1943, η ομάδα είχε δημιουργηθεί 

και ξεκίνησε να εργάζεται. O ENIAC, το αποτέλεσμα του κόπου της, θα έλθει 

ύστερα από 200.000 εργατοώρες. Tα αρχικά του σήμαιναν Electronic 
Numerical Integrator And Computer και η παρουσίασή του έγινε σε μια 

ειδική τελετή στις 16 Φεβρουαρίου του 1946. Aμέσως, το μηχάνημα έπρεπε 

να φέρει εις πέρας την πρώτη του αποστολή: μια εικονική προσομοίωση της 

αδοκίμαστης ακόμη βόμβας υδρογόνου. Mε τις άλλες υπολογιστικές μηχανές 

της εποχής η εργασία θα έπαιρνε πάνω από 40 ώρες. O ENIAC την τελείωσε 

σε 20 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα πραγματικό τέρας. Zύγιζε 30 τόνους και 

καταλάμβανε 110 m2   (δηλαδή ένα σπίτι  με τρία υπνοδωμάτια). Όλο αυτό το 

μέγεθος όμως του επέτρεπε να πραγματοποιεί περισσότερες από 5.000 

μαθηματικές πράξεις το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 1.000.000 φορές 

λιγότερες πράξεις από ένα σύγχρονο υπολογιστή που μπορούμε να έχουμε 

στο σπίτι. Μεγάλα συστήματα υπολογιστών έχουνε καταφέρει να ανεβάσουνε 

τον πήχη της επεξεργαστικής ισχύς στις 10.000.000.000.000 ή 1014 πράξεις 

το δευτερόλεπτο. 

O πρώτος αυτός ηλεκτρονικός υπολογιστής δούλεψε κυρίως για 

στρατιωτικούς σκοπούς και ήταν ενεργός μέχρι το 1955, χρονιά όπου 

-
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μετακόμισε στο Smithsonian Institute, στην Oυάσιγκτον για να γίνει έκθεμα 

του εκεί μουσείου υπολογιστών.  

1.4. ΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  
 

Η μεγάλη διάρκεια του ψυχρού  πολέμου και ο φόβος ισχυροποίησης 

της Σοβιετικής Ένωσης το 1960, ώθησαν το Υπουργείο Άμυνας των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής  (Departmanet of Defense) να καταλάβει 

πως έπρεπε να βρεθεί κάποιο σύστημα που να επιτρέπει την διακίνηση 

δεδομένων κάτω από συνθήκες ακόμα και πυρηνικού πολέμου. Τα 

μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ πήραν μέρος σε αυτό το μεγάλο και 

πολλά υποσχόμενο σχέδιο, μερικά από αυτά ήταν το Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια και της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).Το 1968 το Advanced Research 

Projects Agency (ARPA) σε συνεννόηση με το Bolt, το  Beranek, και το 

Newman, Inc. (BBN) αποφάσισαν να χτίσουν ένα δικό τους δίκτυο .Το δίκτυο 

αυτό ήταν βασισμένο στην δρομολόγηση πακέτων για καλύτερη μεταφορά 

των δεδομένων μεταξύ υπολογιστών .Το όνειρο άρχισε να εκπληρώνεται στα 

μέσα του 1970.  

Οταν το Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 

ξεκίνησε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένα δίκτυο μπορούσε να 

γίνει τόσο μεγάλο και να φτάσει σε τέτοιο σημειο. Παρόλα αυτά κατά τη 

διάρκεια του 1970 πολλά κέντρα πρόσβασης εγκαταστήθηκαν δοκιμαστικά και 

στο εξωτερικό.  

Είμαστε λοιπόν στο 1980 και όλα φαίνονται πολύ καλύτερα!  

Το 1983 το ΑRPANET διασπάστηκε. Το στρατιωτικό κομμάτι  

(MILNET) το οποίο ήταν μέρος του  Defense Data Network (DDN) πήρε 68 

από τους  113 κόμβους . Το DDN δημιουργήθηκε το 1982.Το  Domain Name 

System (DNS) παρουσιάστηκε το 1984.Αυτο το σύστημα έδινε ονόματα στις 

ip διευθύνσεις. Ήταν πιο αποτελεσματικό και αποτελούσε καλύτερη λύση από 

όλες τις παλιότερες μεθόδους. Το 1984 λοιπόν πάνω από 1000 υπολογιστές 

είχαν συνδεθεί στο δίκτυο.  

-
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Κατά το μισό του 1980 τα δίκτυα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η  National Science Foundation (NSF)  έκανε κέντρα 

υπερυπολογιστών "super computers" στις ΗΠΑ στο  Princeton, το 

πανεπιστήμιο της California, το πανεπιστήμιο του  Illinois, και το 

πανεπιστήμιο του Cornell.Το 1987 πάνω από 10.000 υπολογιστές 

απαριθμούσαν το δίκτυο. Το 1989 φτάσαμε στις 100.000 μηχανήματα 

συνδεμένα ταυτόχρονα! 

Το 1990 γεννιέται το Διαδίκτυο και ξεκινάει το εμπόριο μέσω 

διαδικτύου. Το φαινόμενο μεγάλωσε ακόμα περισσότερο από το 1980 και δεν 

μπορούσε να συγκριθεί με αυτό του 1990. Το Arpanet μετονομάστηκε σε  

Internet και η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνέβαλε στη χρηματοδότηση του 

σχεδίου. Η ραχοκοκαλιά "backbone" του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστήμης των 

δικτύων αναβαθμίζεται σε Τ3 σύνδεση των 44.736 ΜΒps. Το 1991 τα 

δεδομένα που στέλνονται είναι πάνω από 1 τρισεκατομμύριο μπάϊτς (bytes) 

των μήνα. Το 1992 η Internet Society (ISOC) καταμέτρησε πάνω από 1 

εκατομμύριο υπολογιστές στο Internet!  

Βλέποντας λοιπόν την τεράστια ανάπτυξη του Internet πλέον ο 

καθένας ήθελε να μπει σε αυτόν τον μαγικό κόσμο, να διαφημίσει τα προϊόντα 

του να αγοράσει και να πουλήσει. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις , ακόμη και τα  

πανεπιστήμια όλων των διαστάσεων ανά τον κόσμο ήθελαν να μπουν σε 

αυτόν τον νέο τεχνολογικό κόσμο της πληροφορίας. Το 1995 παρουσιάζεται 

επίσημα και το online banking. Πλέον όλα ήταν εφικτά στο διαδίκτυο ακόμα 

και να παραγγείλεις μια πίτσα! Oι νέες τεχνολογίες όπως και τότε έτσι και 

τώρα εξελίσσονται και έτσι σήμερα μιλάμε για ζωντανή αναπαραγωγή 

μουσικής και βίντεο, Java και Active X scripts και μια ατελείωτη γκάμα 

τεχνολογιών αλλά και χαμηλότερων τιμών! Σήμερα στο διαδίκτυο υπάρχουν 

αμέτρητες σελίδες, τόσοι πολλοί υπολογιστές συνδεμένοι  που δεν το χωράει 

ο ανθρώπινος νους και το διαδίκτυο πλέον είναι ένα αγαθό πληροφόρησης 

για κάθε μια χώρα, για κάθε ένα λαό, για κάθε έναν που θέλει να μπει στην 

κοινωνία της πληροφορίας και να χαρεί αυτό που λέμε εμείς ελευθερία λόγου 

και έκφρασης .Το δίκτυο σίγουρα έχει αφήσει την ανεξίτηλη υπογραφή του 

-
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μέσα στον χρόνο και άλλαξε την νοοτροπία αυτής της επιστήμης των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολλοί δεν μπορούν να μιλήσουν για το μέλλον 

μιας και όλα είναι τόσο γρήγορα που και οι δημιουργοί του δεν μπορούν να το 

παρακολουθήσουν σαν φαινόμενο.  

 

-
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ορίσουμε την σύγχρονη έννοια του e-

banking  και θα αναφερθούμε στους τύπους του . Θα δούμε αναλυτικά τις 

συναλλαγές που μπορεί να διεξάγει ο καθένας μας με τη βοήθεια ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή  ή ενός κινητού τηλεφώνου , καθώς επίσης και τα 

προσδοκώμενα οφέλη τόσο για τον πελάτη που το χρησιμοποιεί , όσο και για 

την τράπεζα που του το παρέχει.  
 
2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΤΥΠΟΙ  E-BANKING  
 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δε θα μπορούσε να αφήσει 

αδιάφορους  τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να μην επηρεάσει 

τον τρόπο διάθεσης  των υπηρεσιών τους .  Ένα από τα πιο πρόσφατα δίκτυα 

διανομής που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών είναι οι 

ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες, που εισήχθησαν στα μέσα της δεκαετία του 

'90. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες σαν όρος αναφέρονται στην παροχή 

πληροφοριών ή τις υπηρεσίες από μια τράπεζα στους πελάτες της, μέσω ενός 

υπολογιστή , ενός κινητού τηλεφώνου ή μιας τηλεόρασης.  

Με άλλα λόγια κάποιος θα μπορούσε να αποδώσει τον όρο 

«ηλεκτρονική τραπεζική» ως τη διάθεση των τραπεζικών εργασιών και την 

παροχή πληροφοριών για την τράπεζα και τα προϊόντα της μέσω μιας σελίδας 

στο World Wide Web (WWW).  

Μια αναπτυγμένη υπηρεσία e-banking είναι αυτή  που παρέχει στους 

πελάτες την ευκαιρία να έχουν  πρόσβαση στους λογαριασμούς  τους και να 

εκτελούν  συναλλαγές ή να αγοράζουν προϊόντα on-line μέσω του Διαδικτύου 

(Daniel, 1999). 

Οι  όροι  PC  banking,  online  banking,  Internet  banking,  telephone  

banking, mobile  banking αναφέρονται  σε  τρόπους  µε  τους  οποίους  

µπορεί  ο  πελάτης  να  έρθει  σε  επαφή  µε  την τράπεζά  του  χωρίς  να  

χρειάζεται  να  είναι  παρόν  σε  κάποιο  κατάστηµά  της.  Το  e-banking 

µπορεί  να  θεωρηθεί  ότι περικλείει  όλους  τους παραπάνω όρους,  

-
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περιγράφει δηλαδή  όλους τους τρόπους και τις δυνατότητες επαφής του 

πελάτη µε την τράπεζα ηλεκτρονικά.   

Το PC banking είναι  ο  όρος που  περιγράφει  τις συναλλαγές που  

γίνονται µέσω  του PC του πελάτη.  Η  µεταφορά  των  δεδοµένων  σε  µια  

τέτοια  συναλλαγή  γίνεται  µέσω  των τηλεφωνικών  γραµµών  (αναλογικές  ή  

ψηφιακές).  Μπορούµε  να  διακρίνουµε  δύο  είδη PC banking:  

Το Οnline banking  στο  οποίο  οι  συναλλαγές  γίνονται  µέσω  

¨κλειστών  δικτύων¨.  Για  να γίνει µια συναλλαγή ο πελάτης πρέπει να 

προµηθευτεί ειδικό software από την τράπεζα. Ο τρόπος  αυτός  συναλλαγών  

εµφανίζεται  στη  Γερµανία  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  .80  µε ένα 

σύστηµα που λεγόταν BTX (German Federal Post Office).  

To Internet banking είναι ο γνωστός τρόπος συναλλαγής του χρήστη 

µε την τράπεζα από όποιο  τερµατικό  και  αν  βρίσκεται  μέσω του διαδικτύου 

ανά  πάσα  στιγµή, µε  τη  χρήση  ενδεχοµένως συγκεκριµένων κωδικών.  

Πολλές φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητές 

ατζέντες (PDA)  και  οι  υπολογιστές  παλάµης  (Hand-held  PCs)  µπορούν  

να  έχουν  πρόσβαση  στο internet µέσω της τεχνολογίας WAP. Έτσι οι 

χρήστες µπορούν να εκτελέσουν internet banking από άλλες συσκευές, εκτός 

του PC. Αυτού του είδους οι συναλλαγές περιγράφονται µε τον όρο mobile 
banking.   

 

2.3.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΣΩ  E-BANKING 

Η χρήση του internet για τις τραπεζικές συναλλαγές διευκολύνει τη 

διενέργεια των συναλλαγών από τη στιγμή που δεν απαιτείται η φυσική 

παρουσία του πελάτη σε ένα τραπεζικό κατάστημα.   
Στην ενότητα που ακολουθεί θα δούμε όλες τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σήμερα από τις τράπεζες μέσω internet καθώς και τις δυνατότητες 

που προσφέρουν για ταχύτερες, ασφαλέστερες, ποιοτικότερες,  και 

οικονομικότερες συναλλαγές. 

 Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ίδια 
τράπεζα ή / και σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλες 
τράπεζες. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες έχουν τη 

-
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δυνατότητα να αποστέλλουν για όλες τις τακτικές πληρωμές, άλλα και 

τις έκτακτες υποχρεώσεις τους, εντολές μεταφοράς κεφαλαίων σε 

πίστωση λογαριασμών που τηρούνται είτε στην ίδια τράπεζα με την 

τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό του ο εντολέας, είτε σε άλλες 

τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι τακτικές και περιοδικές 

πληρωμές προς τρίτους (π.χ. πληρωμές προμηθευτών συνεργατών 

κ.α.), μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα αρχείο πληρωμών , το οποίο 

διαβιβάζεται μέσω internet με μία μόνο κίνηση προς την τράπεζα του 

εντολέα. Η τράπεζα αναλαμβάνει στη συνέχεια να πραγματοποιήσει με 

αυτοματοποιημένες  διαδικασίες  την προώθηση των εντολών 

μεταφοράς κεφαλαίων προς τις τράπεζες που τηρούν τους 

λογαριασμούς τους οι τελικοί δικαιούχοι. 

 Παρακολούθηση επιταγών , οι οποίες βρίσκονται σε κυκλοφορία 
και δυνατότητα ελέγχου του status κάθε επιταγής. Ο χρήστης των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής μπορεί να παρακολουθεί μέσω 

internet τις επιταγές που έχει εκδώσει και βρίσκονται σε κυκλοφορία , 

ποιες από αυτές έχουν πληρωθεί , ποιες έχουν ακυρωθεί , ποιες 

παραμένουν ανεξόφλητες , ποιες έχουν ανακληθεί. Παρέχεται η 

δυνατότητα on-line αίτησης προς την τράπεζα για ανάκληση της 

επιταγής . 

 Πληρωμές λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κινητής 

τηλεφωνίας και οποιουδήποτε παροχέα υπηρεσιών με συνδρομητική 

σχέση. 

 Πληρωμές υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, και ειδικότερα πληρωμές 

χρεωστικού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ασφαλιστικών 

εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. 

 Προγραμματισμός πληρωμών για εκτέλεση σε μελλοντική ημερομηνία 

ή σε προεπιλεγμένες ημερομηνίες κάθε μήνα, εφόσον πρόκειται για 

επαναλαμβανόμενες , περιοδικές υποχρεώσεις προς τρίτους. 

 Διαχείριση διαθεσίμων και on-line αγοραπωλησία μετοχικών αξιών , 

αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, παράγωγων προϊόντων με αυτόματη 

χρεωπίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εντολέα που τηρείται 

στην τράπεζα. 

-
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 Πληροφοριακά στοιχεία για υπόλοιπα λογαριασμών, ιστορικές κινήσεις, 

συνολική εικόνα της συναλλακτικής σχέσης με την τράπεζα. 

 Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τιμές ξένων νομισμάτων, 

επιτοκίων, δελτία τιμών εμπορευμάτων, οικονομικές ειδήσεις και 

αναλύσεις αγορών . 

 Αυτόματη πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού της επιχείρησης με 

αποστολή αρχείου μέσω internet και με δυνατότητα on-line διόρθωσης 

λανθασμένων εγγραφών ή τροποποίησης της εντολής πληρωμής 

μισθοδοσίας . 

 Επιλογές ασφαλιστικών πακέτων και πληρωμές ασφαλιστικών 

εισφορών προσωπικού. 

 Πληρωμές νοσηλείων και ιατρικών εξόδων προσωπικού με αποστολή 

αρχείου μέσω internet. 

 Πληρωμή εταιρικών πιστωτικών καρτών, οι οποίες διατίθενται σε 

επιλεγμένο προσωπικό της επιχείρησης,  και παρακολούθηση της 

κίνησης (statement) των καρτών αυτών. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπουμε συγκεντρωτικά τις συναλλαγές 

που μπορούν να διεξαχθούν μέσω internet. 

-
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E-BANKING 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

   

• Πληροφορίες λογαριασμών   • Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ 

προσωπικών λογαριασμών εντός 

τραπέζης  

• Υπόλοιπα λογαριασμών   • Μεταφορά κεφαλαίων σε 

λογαριασμούς τρίτων εντός 

τραπέζης  

• Κινήσεις λογαριασμών  • Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλη 

τράπεζα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό 

• Υπόλοιπα πιστωτικών καρτών   • Πληρωμές Δημοσίου (Φ.Π.Α. ΙΚΑ 

ΤΕΒΕ) 

• Κινήσεις πιστωτικών καρτών  • Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) 

• Πληροφορίες δανείων   • Πληρωμές λογαριασμών κινητής 

τηλεφωνίας  

• Υπόλοιπα δανείων   • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών 

• Παρακολούθηση επιταγών   • Άλλες πληρωμές συνδρομών 

• Καταχώρηση επιταγών  • Πάγιες εντολές πληρωμών 

• Ανάκληση / Ακύρωση επιταγών   • Πληρωμή πιστωτικής κάρτας 

• Αιτήσεις για τραπεζικά προϊόντα  • Πληρωμή δόσης δανείου 

• Αλλαγή κωδικών πρόσβασης  • Πληρωμές σε μελλοντική 

ημερομηνία  

• Αποστολή προσωπικών 

μηνυμάτων  

 • Πληρωμές σε προεπιλεγμένη 

ημερομηνία 

• Συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές 

επιτοκίων  

 • Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας 

εντός τραπέζης και σε άλλες 

τράπεζες 

• Υπολογισμός δανείων   • Αποστολή αρχείου μαζικών 

πληρωμών τρίτων εντός τραπέζης 

και σε άλλες τράπεζες 

  • Ακύρωση εντολών  

 

-
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E – INVESTMENT 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

  
• Οικονομικές αναλύσεις εταιριών , 

αναλύσεις αγορών  

• Συναλλαγές αγοράς /πώλησης 

μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων  

• Δημιουργία και διαχείριση 

προσωπικού χαρτοφυλακίου και 

εικονικών χαρτοφυλακίων  

• Συναλλαγές σε διεθνείς αγορές 

μετοχών, ομολόγων, 

εμπορευμάτων  

• On line παρακολούθηση 

συνεδρίασης αγορών  

• Συναλλαγές σε διεθνείς αγορές 

συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης  

• Δυναμικά αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία συνεδρίασης αγορών 

μετοχών, παραγώγων, αμοιβαίων 

κεφαλαίων.   

• Συναλλαγές σε διεθνείς αγορές 

παραγώγων 

• Ημερήσιο δελτίο τιμών ομολόγων 

ελληνικού Δημοσίου  

• Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές 

• Δελτίο τιμών εμπορευμάτων Διεθνείς 

δείκτες 

• Δημιουργία διαθεσίμων για αγορές 

αξιών  

• Ημερήσιο και ιστορικό γράφημα 

μετοχών και δεικτών  

 

• Συγκριτικά γραφήματα επενδυτικών 

προϊόντων  

 

• Δυναμική διαμόρφωση θέσης 

/αποτίμησης προσωπικού 

χαρτοφυλακίου 

 

• Παρακολούθηση εξέλιξης εντολών 

αγοράς /πώλησης αξιών  

 

• Αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες 

εγγραφές - Αναζήτηση και εκτύπωση 

πινακιδίων εντολών 

 

• Ιστορικές κινήσεις συναλλαγών  

• Παρακολούθηση χρηματικής θέσης , 

λογαριασμών μετρητών ,παραγώγων  

margin 

 

 

-
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E - INSURANCE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

   
• Πληροφορίες για ασφαλιστικά 

προϊόντα και πακέτα  

• Πληρωμή ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου 

• Λήψη προσφοράς ασφάλισης  • Πληρωμή ανανέωσης συμβολαίου 

• Αίτηση ασφάλισης για έκδοση 

ασφαλιστικού συμβολαίου 

• Ακύρωση, τροποποίηση 

συμβολαίων  

• Δήλωση ατυχήματος, ζημίας • Πληρωμή συμβολαίου πρόσθετης 

πράξης 

• Πληροφορίες 

χαρτοφυλακίου(συμβόλαια , 

ανανεώσεις ,πρόσθετες πράξεις) 

 

• Πληροφόρηση για εκκρεμείς 

πληρωμές συμβολαίων 

 

-
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2.4. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ  ΤΟ  E-BANKING 
  
 Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναπτύξουμε τα σημαντικότερα από τα 

οφέλη του e-banking για τις τράπεζες. 

 
α. Αποδοτικότητα 

 

Οι  τράπεζες  οι  οποίες  αντιµετωπίζουν  µε  επιτυχία  τις  τεχνολογικές 

προκλήσεις που παρουσιάζονται, θα έχουν νέες ευκαιρίες να επεκτείνουν τη 

θέση τους στη αγορά. Η ψηφιοποίηση (digitalization) των συναλλαγών µειώνει 

το κόστος και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα,  αν  και  αρχικά  χρειάζονται  

εκτεταµένες  επενδύσεις  σε  πληροφορική τεχνολογία.  Συνέπεια  της  

έντονης  χρησιµοποίησης  της  νέας τεχνολογίας  στις  τραπεζικές συναλλαγές 

είναι και η τάση για «προτυποποίηση» των τραπεζικών προϊόντων, η οποία 

είναι γνωστή  µε  τον  όρο  «commodisation». Αυτό  για  τις  τράπεζες  είναι  

από  τη µια  θετικό  διότι προσθέτει αποτελεσµατικότητα και ευκολία στις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες αλλά από την άλλη  µειώνει  την  «πίστη»  των  

πελατών  σ΄ αυτές  αφού  µειώνεται  το  switching  cost  µιας ενδεχόµενης 
αλλαγής τράπεζας.  

 

β. Μείωση των ουρών αναμονής  
 

Από το 1997 οι Trethowan and Scullion υποστήριξαν ότι το ποσοστό 

των πελατών που επισκέπτονται ένα υποκατάστημα τραπέζης απλά  για να 

πληρώσουν την πιστωτική τους κάρτα ή να καταθέσουν το ενοίκιο τους σε 

κάποιο λογαριασμό ολοένα και θα μειώνεται αφού πλέον θα εξυπηρετούνται 

μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης ένα εκ των οποίων είναι και 

το e-banking. Κατά συνέπεια οι ουρές στα ταμεία θα μειωθούν , με άμεσο 

αντίκτυπο στην πιο αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο 

ταμίας παύει πλέον να λειτουργεί σαν εισπρακτική μηχανή και μετατρέπεται 

σε πωλητή των προϊόντων της τράπεζας. Διερευνεί και αυτός μαζί με το 

υπόλοιπο προσωπικό τις ανάγκες του πελάτη και τον παραπέμπει στο 

-
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αρμόδιο στέλεχος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με την ελαχιστοποίηση των 

ουρών αναμονής , η τράπεζα μπορεί να τμηματοποιήσει την πελατεία της και 

να κάνει πιο εύκολα τις πωλήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες. 

 

γ. Μείωση  κόστους  

Σύμφωνα με στοιχεία της McKinsey & Consultants (1997) για την 

αμερικανική αγορά, το κόστος μιας τυπικής τραπεζικής συναλλαγής μέσω 

υποκαταστήματος είναι κατά μέσο όρο 2,5 δολάρια, πέφτει στο 1,0 δολάριο 

μέσω τηλεφώνου, 0,4 δολάριο μέσω ATM, 0,24 δολάριο μέσω 

αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου και καταλήγει να είναι μόλις 0,10 

δολάρια αν η συναλλαγή διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου.  

δ. Βελτίωση της εικόνας της τράπεζας  

Κατά τους Daniel και Storey (1997) οι βρετανικές τράπεζες έχουν 

επιλέξει την προώθηση των συναλλαγών τους μέσω του διαδικτύου για 

πολλούς λόγους . Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι να συνδεθεί 

το όνομα της τράπεζας με την καινοτομία . Κάποιοι άλλοι προσθέτουν ότι να 

μην μπορεί μία τράπεζα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της για 

παροχή νέων υπηρεσιών και νέων εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης 

ρισκάρει το μερίδιο αγοράς της να περάσει στους ανταγωνιστές της . Έρευνες 

επίσης απέδειξαν ότι οι πελάτες είναι πιθανότερο να εμπιστευτούν τους 

αποδεδειγμένους καινοτόμους  

ε.        Πλεονέκτημα του καινοτόμου 
 

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω έχει υποστηριχθεί ότι το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των λιανικών τραπεζών θα καθοριστεί από τη 

δυνατότητά τους να είναι από τους πρώτους που θα κυριαρχήσουν στο 

διαδίκτυο και θα το χρησιμοποιήσει ως βασικό  δίαυλο διανομής και 

επικοινωνίας. 

 

-
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στ. Αύξηση των πωλήσεων  

Η ανάπτυξη των εναλλακτικών διαύλων διανομής είναι σημαντική όχι 

μόνο από την άποψη της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας αλλά και από την άποψη της δυνατότητας ενός 

χρηματοδοτικού οργανισμού να διατηρήσει την υπάρχουσα βάση πελατών και 

να προσελκύσει τους νέους πελάτες ( Kimball και Gregor 1995 ). Πιο 

συγκεκριμένα, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου μπορούν να αυξηθούν με δύο 

κυρίως τρόπους: επέκταση της αγοράς (market expansion), και χτίσιμο 

ισχυρών δεσμών μεταξύ οργανισμού και πελατών ( relationship building).  

Επιπλέον η χρήση του internet συμβάλλει στην αύξηση των 

σταυροειδών πωλήσεων (cross selling) αφού καταγράφονται και 

ομαδοποιούνται προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν προτιμηθεί στο παρελθόν 

από τους πελάτες και τους γίνονται παρεμφερείς προσφορές . Κατά το Mols 

(1998) οι πελάτες που συναλλάσσονται με την τράπεζα τους από το σπίτι 

μέσω του υπολογιστή τους απολαμβάνουν τις υπηρεσίες με χαμηλότερο 

κόστος και είναι πιθανότερο να μιλήσουν με ενθουσιασμό και θετικά σχόλια σε 

υποψήφιους πελάτες για τα πλεονεκτήματα του e-banking από ότι οι πελάτες 

που εξυπηρετούνται παραδοσιακά μέσω καταστήματος. 

 
ζ. Είσοδος σε νέα επιχειρηµατικά πεδία.  
 

Το internet banking συγκεκριµένα θα επιτρέψει τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα να δράσουν και ως «αρχές έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών» 

στις  νέας  µορφής  ηλεκτρονικές  αγορές  που  δηµιουργούνται  (e-

marketplaces). Πολλές  και ευκίνητες  τράπεζες  σε  συνεργασία  για  

παράδειγµα  µε ISPs,  εταιρείες  τηλεπικοινωνιών, εταιρείες  παραγωγής  

software  αλλά  και  άλλους  φορείς  µπορούν  να  εκµεταλλευτούν  την 

ευκαιρία  αυτή.  Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  αποτελούν  οι 4 µεγαλύτερες  

τράπεζες  της Γερµανίας που αγόρασαν από κοινού το 1999 εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

 

-
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η. Νέοι αλλά και «ελκυστικοί» πελάτες  
 
 

Οι τράπεζες µπορούν να αποκτήσουν νέους πελάτες µέσω της 

παρουσίας τους στο internet. Πολλοί είναι εκείνοι που θα µπουν στον 

πειρασµό να δοκιµάσουν  ένα  προϊόν  µιας  τράπεζας  όταν  το  µόνο  που  

χρειάζεται  για  κάτι  τέτοιο  είναι µερικά  πατήματα του ποντικιού.  Οι  

περισσότεροι  χρήστες  του  internet  είναι  άτοµα  δυναµικά, µε  υψηλό 

µορφωτικό  και  βιοτικό  επίπεδο,  άτοµα  δηλαδή  που  οι  τράπεζες  θέλουν  

για  πελάτες  τους καθώς κατανοούν καλύτερα τις νέες µορφές συναλλαγών 

αλλά και τα νέα προϊόντα. Από την άλλη έχουν όµως και µεγαλύτερες 

απαιτήσεις.  

-
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2.5. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΠΟΥ  
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ  ΤΟ  E-BANKING  
 

Ο πελάτης αναδεικνύεται στον κατεξοχήν κερδισμένο από τη νέα αυτή 

κατάσταση. Σήμερα οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις 

και η ζωή τους είναι απαιτητική. Ο χρόνος που διαθέτουν για να χειριστούν τις 

προσωπικές τους οικονομικές υποθέσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Τόσο 

οι γυναίκες όσο και οι άντρες αφιερώνουν πολλές ώρες την ημέρα στην 

εργασία τους. Επιπλέον, οι παραδοσιακές τράπεζες είναι ανοικτές για το κοινό 

τις ώρες που όλοι εργάζονται. Με την ηλεκτρονική τραπεζική, οι τραπεζικές 

υπηρεσίες προσφέρονται στον πελάτη όλες τις ώρες, ώστε να διαλέξει αυτός 

τον κατάλληλο χρόνο. Εξάλλου γιατί να περιμένει κανείς στην ουρά για να 

προσεγγίσει τον γκισέ της τράπεζας, αφού μπορεί να κάνει τις ίδιες 

συναλλαγές άνετα και με μικρό κόστος από το σπίτι του. Επιπλέον οι πελάτες 

της ηλεκτρονικής τραπεζικής μπορούν να έχουν καλύτερη και πληρέστερη 

ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες. 

Συχνό είναι το φαινόμενο των προσφορών μέσω διαδικτύου και το 

γεγονός αυτό είναι από μόνο του αρκετό για να προσελκύσει μια μερίδα 

πελατών. Αυτό συμβαίνει διότι ως κανάλι διανομής είναι καινούριο και υπό 

ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις κάθε μορφής προβαίνουν σε προσφορές, 

προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες μέσω αυτού. 

Η ψηφιακή τεχνολογία, διαμορφώνοντας νέα μοντέλα προώθησης 

πωλήσεων και δημιουργίας νέων προϊόντων οδηγεί στην καλύτερη 

προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες της πελατείας, με 

αποτέλεσμα την προσφορά τους με καλύτερους όρους. 

Η ηλεκτρονική τραπεζική παρέχει στον πελάτη δυνατότητες - μέσω 

spreadsheets (λογιστικών φύλλων) και χρηματοοικονομικών 

προσομοιώσεων- για να αυξήσει το κέρδος του, να προβλέψει τα έσοδά του 

και να σχεδιάσει πώς θα βελτιώσει τα οικονομικά του. 

Στο άμεσο μέλλον οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής θα γίνονται 

ολοένα και περισσότερο προσωποποιημένες, για να προσαρμόζονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Επίσης, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα 

προϊόντα θα παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση από τράπεζα σε τράπεζα. 

-
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Στις εξελιγμένες αγορές, όπου ο τραπεζικός τομέας περνάει από τη φάση της 

τραπεζοκεντρικότητας σε αυτή της διατραπεζικότητας, υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών σε διαφορετικές τράπεζες. 

-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ E-BANKING

-
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Στο κεφάλαιο 3 θα δούμε ότι παρόλα τα οφέλη και τις ευκαιρίες που 

προσφέρει το e-banking στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα φυσικά 

πρόσωπα , εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Σε επίπεδο τραπέζης θα 

αναλύσουμε τα επιχειρηματικά ρίσκα και πως αυτά διακρίνονται. Θα 

αναφερθούμε αναλυτικά στη στενή και την ευρεία έννοια του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος , θα δούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του , καθώς και 

περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων σε γνωστές τράπεζες και άλλες εταιρίες 

στην πάροδο των χρόνων . 

 

3.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΡΙΣΚΑ 
 
3.2.1. Στρατηγικά ρίσκα (Strategic risks).   
 

Το κυριότερο στρατηγικό ρίσκο στη διαδικασία του e-banking  είναι  να 

µην  είναι  ικανή η  επιχείρηση να  ακολουθήσει  πιστά  τις  νέες  τεχνολογίες 

που απαιτείται να υιοθετηθούν. Από τη στιγµή που µια τράπεζα αποφασίσει 

να υιοθετήσει πρακτικές e-banking, τότε πρέπει συνεχώς να επενδύει σε νέες 

τεχνολογίες, διότι όπως είναι κατανοητό το e-banking στηρίζεται κυρίως σε 

αυτές. Όπως είναι φυσικό οι καινοτόµες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν 

µεγαλύτερο ρίσκο από τις υπόλοιπες. Είναι όµως συχνά αδύνατο να  

προβλεφθεί  αν  ένα  προϊόν  θα  επιβιώσει  στην  αγορά  ή  ένα  project  θα  

ολοκληρωθεί  µε επιτυχία. Τα  αποτυχηµένα  projects,  ειδικά  στον  τοµέα  της  

τεχνολογίας,  είναι αποτυχηµένες επενδύσεις και συχνά αντί να µειώσουν το 

κόστος κάποιον διαδικασιών, έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα.  

Για  το  λόγο  αυτό  πολλές  τράπεζες  ακολουθούν  τη  λογική  της  

¨µίµησης¨.  Στην  περίπτωση αυτή  εξοικονοµούνται  χρήµατα  αλλά  µειώνεται  

και  ο  κίνδυνος  της  αποτυχίας  αφού υπάρχουν ήδη σηµάδια για το αν η 

αγορά αποδέχθηκε τους νέους τρόπους συναλλαγής και επικοινωνίας  (τους  

οποίους  άλλες  τράπεζες,  καινοτόµες,  πρώτες  εφήρµοσαν). Το µειονέκτηµα 

της µεθόδου αυτής είναι ότι µεγάλο ενδεχοµένως τµήµα της αγοράς να έχει 

ήδη καταληφθεί από τους «πρωτοπόρους».  

-
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Τέτοιου είδους αποφάσεις, για την υιοθέτηση δηλαδή ή όχι του e-

banking από µια τράπεζα, πρέπει  να  λαµβάνονται  όσο  το  δυνατόν  πιο  

γρήγορα  αλλά  και  έξυπνα  διότι  τόσο  οι τεχνολογίες  αλλά  και  οι  

προτιµήσεις  των  καταναλωτών  αλλάζουν  πολύ  γρήγορα, µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει συχνά αβεβαιότητα και δισταγµός από τη µεριά των τραπεζών.  

 

3.2.2. Ρίσκο απώλειας φήμης (Reputational risk). 
 

Ο τραπεζικός τοµέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και στηρίζεται στο καλό 

όνοµα που αποκτά η τράπεζα στην αγορά αλλά και στη σχέση εµπιστοσύνης 

που αποκτά µε τους πελάτες της. Πρέπει λοιπόν από τη στιγµή που 

υιοθετήσει το e-banking να είναι έτοιµη να  ανταποκριθεί  απόλυτα  στις  

απαιτήσεις  των  πελατών  της  µε  ταχύτητα  και  συνέπεια.  Οι πελάτες  που  

ούτως  ή  άλλως  είναι  επιφυλακτικοί  στα  νέα  κανάλια  επικοινωνίας  µπορεί  

να επηρεαστούν πολύ αρνητικά στη πρώτη δυσλειτουργία  του συστήµατος µε 

αποτέλεσµα να κλονιστεί η εµπιστοσύνη τους στην τράπεζα. Το 

σηµαντικότερο ίσως ρίσκο που αναλαµβάνει η τράπεζα είναι να διατηρήσει το 

ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και µέσα από τα νέα κανάλια 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ασφαλείς συναλλαγές αλλιώς 

ο κίνδυνος δυσφήµισής της είναι µεγάλος.  

 

3.2.3. Νοµικά ρίσκα  (Legal  risks).   
 

Τα  ρίσκα  αυτά  προέρχονται  από  το  γεγονός  ότι  το  νοµικό  

πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ακόµη ρευστό στις 

περισσότερες χώρες. Ακόµη,  συχνά  διαφέρει  σηµαντικά  από  χώρα  σε 

χώρα  γεγονός  που  δυσκολεύει  τις συναλλαγές ενός καταναλωτή µε µια 

τράπεζα του εξωτερικού. Αβεβαιότητα, επίσης, υπάρχει ως προς το ποιος 

φορέας έχει τη δικαιοδοσία στις διακρατικές συναλλαγές. Η τράπεζα συχνά 

διατρέχει  τον  κίνδυνο  να  παραβιάσει  εν  αγνοία  της  τους νόµους  µιας  

ξένης  χώρας.  Τέλος,  η πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί το e-banking ως µέσο 

νοµιµοποίησης παράνοµων κεφαλαίων (money laundering), καθιστά τις 

-
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τράπεζες υπεύθυνες ώστε να γνωρίζουν µε ακρίβεια αυτόν που 

συναλλάσσεται µαζί τους, γεγονός που επίσης κρύβει πολλά ρίσκα.  

 

Ξέπλυμα χρήματος - Money Laundering  
 

Ξέπλυμα χρήματος είναι ο όρος που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 

και τις διαδικασίες , πράξεις ή  παραλείψεις που αποβλέπουν στη μέσω του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος συστήματος μεταβολή της ταυτότητας του 

βρώμικου – μαύρου χρήματος, ώστε να φαίνεται ότι αποκτήθηκε ή προέρχεται 

από νόμιμη πηγή. 

Βρώμικο Χρήμα ονομάζεται το προερχόμενο από παραγωγή ή 

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη άλλων σοβαρών αδικημάτων 

του ποινικού νόμου . 

Μαύρο Χρήμα ονομάζεται το προερχόμενο από τη φοροδιαφυγή , 

παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος , κατάχρηση δημοσίου πλούτου κτλ. 

Το βρώμικο και το μαύρο χρήμα έχουν ανάγκη από ξέπλυμα για να κρυφτεί η 

παράνομη ή εγκληματική προέλευσή τους και ο κάτοχος τους να τα 

απολαμβάνει χωρίς κωλύμματα. 

Το ξέπλυμα χρήματος επιτρέπει την ανάπτυξη και διάδοση του εγκλήματος. 

Η καταπολέμηση της πρακτικής ξεπλύματος χρήματος αποστερεί από το 

οργανωμένο έγκλημα το κυριότερο κίνητρο του (τη μεταβολή της ταυτότητας 

του από βρώμικο / μαύρο σε νόμιμο / καθαρό) .  

 

3.2.4. Επιχειρησιακά – Λειτουργικά Ρίσκα (Operational Risks) 
 

Ο Επιχειρησιακός κίνδυνος ορίζεται από την Επιτροπή της Βασιλείας 

ως ο κίνδυνος της απώλειας  που επέρχεται από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες 

εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινα λάθη, απώλεια των συστημάτων, ή και 

από εξωτερικά γεγονότα συμπεριλαμβανομένου του νομικού κινδύνου, 

αποκλείοντας όμως το στρατηγικό και το κίνδυνο απώλειας φήμης. Αν και  

πολλές τράπεζες θεωρούν τον κίνδυνο απώλειας φήμης μεγάλης 

σπουδαιότητας, αποτελώντας μια βασική πτυχή των διοικητικών τους 

-
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προσπαθειών, αυτός τοποθετείται συχνά σε δεύτερη μοίρα, αφού προέχουν 

οι κίνδυνοι της αγοράς, οι πιστωτικοί και οι επιχειρησιακούς-λειτουργικούς. 

Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι συνδέονται άμεσα με παράγοντες οι οποίοι 

αναλύονται παρακάτω  : 

1. Η αυξανόμενη χρήση της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας  

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνολογία  δεν  είναι καινούργιοι,  αλλά  

µε  την  εκτεταµένη  χρήση  της  έγιναν περισσότερο καταφανείς. Στη μορφή 

αυτή κινδύνου ανήκει  και  η  ασφάλεια  των  συστηµάτων,  ίσως  το  πιο  

σηµαντικό λειτουργικό θέµα όσον αφορά το e-banking. Χωρίς να θέλουµε να 

αναλύσουµε διεξοδικά το θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο παρόν 

κεφάλαιο αναφέρουμε μερικές από τις πιο συχνές δυσλειτουργίες  ενός  

συστήµατος  e-banking,  οι  οποίες  µπορεί  να  συµβούν  είτε  τυχαία  είτε 

µετά από οργανωµένη επίθεση στο σύστηµα:  

 Υπερφόρτωση συστήµατος, µε συνέπεια την αδυναµία λειτουργίας 

του.  

 Κατάρρευση των e-mail servers µετά από υπερφόρτωση.  

 Παρεµβολές στην επικοινωνία.  

2. Η ανάγκη για μείωση της έντονης διακύμανσης των κερδών και η 

βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδεδυμένων  κεφαλαίων των 

τραπεζικών ιδρυμάτων.  

3. Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υπαρχόντων καθώς και των 

υπό ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων. 

4. Οι ρυθμίσεις εκχωρημένων επιχειρηματικών απαιτήσεων σε τρίτους 

(outsourcing). 
Το outsourcing της πληροφορικής  τεχνολογίας αφορά   την  ανάθεση της  

παροχής  και  υποστήριξης  της απαραίτητης τεχνολογίας σε εξειδικευµένο 

προσωπικό εκτός τράπεζας. Κάτι τέτοιο ωφελεί κυρίως  µικρές  κατά  κανόνα  

τράπεζες οι  οποίες  µπορούν  µε  αυτόν  τον  τρόπο  να προσφέρουν 

υπηρεσίες e-banking χωρίς να χρειαστούν µεγάλες επενδύσεις σε 

πληροφορική τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά, είναι κατανοητό πως η 

άµεση εξάρτηση της τράπεζας από εξωτερικούς συνεργάτες (όπως  οι  

software  providers)  αυξάνει  κατακόρυφα  τα  λειτουργικά ρίσκα. Οι 

εξωτερικοί συνεργάτες, εκτός από άριστα καταρτισµένοι πάνω σε τεχνικά 

-
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θέµατα, πρέπει  να  είναι  πλήρως  ενηµερωµένοι  για  τις  πολύπλοκες  

διαδικασίες  που  ακολουθεί  µια τράπεζα  αλλά  και  το  τεράστιο  κόστος  

που  µπορεί  να  έχει  µια  ενδεχόµενη  αστοχία  του συστήµατος.  

Κατά τον στρατηγικό σχεδιασµό, πρέπει να γίνεται από την τράπεζα 

ανάλυση των κινδύνων που  πιθανόν  θα  αντιµετωπίσει  το  σύστηµα.  Τα  

σηµαντικότερα  ερωτήµατα  που  πρέπει  να απαντηθούν κατά την ανάλυση 

του κινδύνου είναι τα εξής:  

 Ποιοι πόροι πρέπει να προστατευθούν και από ποιόν.  

 Ποιο είναι το κόστος µιας πιθανής παραβίασης.  

 Ποιο είναι το κόστος ασφάλειας.  

 Ποια είναι η πιθανότητα παραβίασης.  

Γνωρίζοντας  κατά  το  δυνατό  τις  απαντήσεις  στα  παραπάνω  

ερωτήµατα  µπορούµε  να υπολογίσουµε  τον  λόγο  επιχειρηµατικού  

κόστους  παραβίασης  προς  το  κόστος  ασφάλειας, ώστε να ληφθούν οι 

σωστές και πιο επικερδής αποφάσεις όσον αφορά την ασφάλεια.  

Για την επαρκή αντιμετώπιση τέτοιων επιχειρηματικών ζητημάτων, οι 

τράπεζες αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για καλύτερη 

διαχείριση των επιχειρησιακών τους κινδύνων. Επιπλέον, η συμφωνία της 

Βασιλείας ΙΙ προτάσσει τη δημιουργία ενός τυποποιημένου και περιεκτικού 

τρόπου αντιμετώπισης των επιχειρησιακών κινδύνων των τραπεζικών 

οργανισμών, που μπορούν να προκύψουν από τις εξωτερικές επιρροές τους 

με την αγορά. Από την άλλη, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αξιολόγησης 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προσθέτουν νέα κριτήρια εκτίμησης και 

αξιολόγησης των τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με την 

ακολουθούμενη προσέγγιση της διοίκησης τους αναφορικά με τη διαχείριση 

των εν λόγω κινδύνων που αυτά διατρέχουν.  

Καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις εξελίξεις, 

πολλοί έχουν ανακαλύψει ότι σε σχέση με το πιστωτικό κίνδυνο και τον 

κίνδυνο αγοράς, ο επιχειρησιακός κίνδυνος έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την 

οργάνωση, ενώ η αξιολόγησή του είναι υποκειμενική και στηρίζεται σε 

ποιοτικά κι όχι ποσοτικά δεδομένα. Κι αυτό γιατί οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι δεν 

είναι συχνά σαφώς ευδιάκριτοι όπως οι  κίνδυνοι αγοράς και πίστωσης. 

-
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Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν αρκετές φορές την εντύπωση πως τους 

διαχειρίζονται ήδη επαρκώς χωρίς την επιβολή επιπλέον μέτρων, μια 

αντίληψη που μπορεί να αποδειχθεί μόνο εν μέρει ακριβής, ενώ υποεκτιμούν 

τα επιχειρησιακά οφέλη που μπορούν να προέλθουν από μια περιεκτική και 

συνεπή προσέγγιση στην επιχειρησιακή τους διαχείριση. Κατά συνέπεια, ο 

προσδιορισμός και η αξιολόγηση τέτοιων κινδύνων κι εν συνεχεία η 

κατάλληλη διαχείρισή τους, είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη 

προσπάθεια.  

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε συγκεντρωτικά τους 

επιχειρησιακούς-λειτουργικούς κινδύνους σε αντιστοιχία με το αντικείμενο που 

αφορούν . 

Αντικείμενο Ενδεχόμενοι Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι 

Διαδικασίες • Λανθασμένη κατανομή  πόρων. 

• Ζητήματα συμμόρφωσης. 

Προσωπικό  • Αναρμόδιες συναλλαγές από προσωπικό μη 

εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτές. 

• Απάτη-Οικονομικό Έγκλημα. 

• Προβλήματα έλλειψης σωστής οργάνωσης των 

αρμοδιοτήτων κάθε εργασίας. 

Συστήματα • Απώλεια συστημάτων Hardware ή/και λογισμικού. 

• Δυσκολία πρόσβασης και αμφισβητήσιμη 

ακεραιότητα των στοιχείων. 

• Αναρμόδια πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και συστήματα. 

• Ασφάλεια συστημάτων-εφαρμογών. 

• Απώλεια τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. 

• Computer hacking και ιοί. 

Εξωτερικοί 

παράγοντες 
• Επιχειρησιακή ανεπάρκεια των συνεργαζόμενων 

με outsourcing προμηθευτών, ή των τρίτων που 

συνεργάζονται με τη τράπεζα. 

• Πυρκαγιά ή φυσική καταστροφή. 

-
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3.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ   ΕΓΚΛΗΜΑ  

Στην ενότητα που θα ακολουθήσει θα αναφερθούμε αναλυτικά στους 

κινδύνους που διατρέχουν οι συναλλαγές μας μέσω internet. Θα ορίσουμε  

την έννοια του ηλεκτρονικού εγκλήματος , θα δούμε μορφές απειλών και νέες 

ορολογίες όπως το spoofing και το phising .και πως μπορούν να πλήξουν τον 

υπολογιστή μας. Τέλος θα δούμε αναλυτικά τους τρόπους αντιμετώπισης των 

κινδύνων καθώς και τι συμβουλεύουν οι τράπεζες τους πελάτες τους όσον 

αφορά στα μέτρα ασφαλείας. 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής 

καθώς και το Διαδίκτυο έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην 

παραγωγική διαδικασία, στις εργασιακές σχέσεις, στις συναλλαγές και σε κάθε 

έκφανση της καθημερινότητας και της ανθρώπινης επαφής. Μαζί όμως με τις 

αλλαγές αυτές που διευκολύνουν, προάγουν και βοηθούν στην καλυτέρευση 

της ποιότητας ζωής και στην τάχιστη εξυπηρέτηση των αναγκών που 

δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνία, οι νέες τεχνολογίες και το internet 

διευκόλυναν και δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας που συνοψίζονται στον όρο 

ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Ο όρος ηλεκτρονικό έγκλημα ή ηλεκτρονική εγκληματικότητα αποτελεί 

μια ευρεία έννοια στην οποία εμπίπτουν όλες εκείνες οι αξιόποινες πράξεις 

που τελούνται με τη χρήση ενός συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

δεδομένων. 

Ο όρος αυτός διακρίνεται σε στενή και σε ευρεία έννοια.  

Η στενή έννοια αναφέρεται στις αξιόποινες πράξεις όπως είναι η 

ηλεκτρονική απάτη , η χωρίς άδεια απόκτηση δεδομένων, η παραποίηση 

δεδομένων και η δολιοφθορά δηλαδή εγκλήματα όπου ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής αποτελεί κύριο μέσο τέλεσης των εγκλημάτων. Αντίθετα, η 

ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αδικήματα για την τέλεση των 

οποίων ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο. 

-
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Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, η 

συχνότητά τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται μια και όλο και περισσότερες 

τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους on-line υπηρεσίες. Η αύξηση αυτή 

είναι τεράστια και αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο μια και πολλοί 

θεωρούν τις οικονομικές πληροφορίες που τους αφορούν άκρως απόρρητες 

και διατηρούν μια επιφυλακτική στάση απέναντι σε διαδικασίες που τις 

καθιστούν ευάλωτες στο ευρύ κοινό, όπως είναι το e-banking. 

Στοιχεία για το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν κοινοποιούνται δημοσίως, 

αλλά υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. χάνονται ετησίως περίπου 11 

δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρείες και καταναλωτές λόγω αυτής της 

μορφής εγκλήματος. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από οικονομικά 

ιδρύματα. Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών δεν προκύπτει από τις 

κλοπές χρημάτων, αλλά από έξοδα που κάνουν οι εταιρείες μετά από τέτοιου 

είδους επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συστήματά τους ώστε να 

μην ξανασυμβούν. Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας έχουν υπολογίσει ότι μια 

τράπεζα μπορεί να ξοδέψει μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια σε εξοπλισμό και 

συμβούλους ασφάλειας προκειμένου να διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει 

τις «τρύπες» στο σύστημά της. 

Το πρόβλημα πάντως δεν προβάλλεται στις πλήρεις του διαστάσεις για 

ευνόητους λόγους. Οι μεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες επιθέσεις είναι 

αυτές που θα δοθούν στη δημοσιότητα, οι υπόλοιπες και περισσότερες, 

κρατούνται κρυφές. 

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους πάντως να επιτύχουν 

τους σκοπούς τους. Παρά τις οποιεσδήποτε τεχνικές αδυναμίες των 

συστημάτων για online banking, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς σε θέματα 

ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι 

εισβολείς είχαν την εκούσια ή ακούσια βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν 

στην τράπεζα. 

-
 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=341
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Και χωρίς τη βοήθεια εκ των έσω, πάντως, οι εισβολείς μπορούν να 

εκμεταλλευτούν την πρόσβαση που έχουν οι πελάτες της τράπεζας από το 

σπίτι τους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν χρησιμοποιούν λογισμικό 

για ασφάλεια. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τους πιο προκλητικούς στόχους, 

μια και δεν έχουν συνείδηση του μεγέθους της ζημιάς που μπορούν να 

κάνουν ανοίγοντας απλά μια επισύναψη στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή 

ακολουθώντας ένα link. Οι απλοί χρήστες πέφτουν πολύ εύκολα θύματα 

προγραμμάτων που υποτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιμο για αυτούς, αλλά 

στην πραγματικότητα ανοίγουν «τρύπες» ασφάλειας στο σύστημα 

επιτρέποντας σε χάκερς, να έχουν πρόσβαση σε αυτό. 

Οι κλεμμένες πληροφορίες αποτελούν την πρώτη φάση μιας αρκετά 

επίπονης διαδικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και εβδομάδες, έτσι 

ώστε ο χάκερ να υποδυθεί κάποιον άλλο στο διαδίκτυο. Η διαδικασία αυτή 

διευκολύνεται συνεχώς με καινούρια προγράμματα που κυκλοφορούν στην 

αγορά.  

Μια άλλη μέθοδος που τις περισσότερες φορές έχει αποτελέσματα δεν 

επικεντρώνεται στην τράπεζα ευθέως, αλλά σε μια από τις εταιρείες που 

συνεργάζονται με αυτήν προκειμένου να διαχειριστούν τις πληρωμές των 

λογαριασμών και τις συναλλαγές με τους πελάτες της. Σε πολλές περιπτώσεις 

οι τράπεζες επιτρέπουν στις εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το 

δίκτυό τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εισβολέας θα πρέπει να μελετήσει 

τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επεξεργάζονται τις πληρωμές και 

μεταφέρουν τα χρήματα. Μόλις βρεθεί μια αδυναμία κάνουν την κίνησή τους. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να χτυπήσουν τις μικρές, τοπικές τράπεζες οι 

οποίες μπήκαν στον τομέα του e-banking εσπευσμένα προκειμένου να 

διατηρήσουν τον ανταγωνισμό με τις μεγαλύτερες τράπεζες. Δυστυχώς όμως 

λόγω αυτής της βιασύνης, οι τράπεζες αφήνουν πολλές «τρύπες» στα 

συστήματά τους, κάτι που οι επίδοξοι εισβολείς εκμεταλλεύονται πολύ εύκολα. 

-
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3.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  
ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ  

- Το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο 

δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα.  

- Είναι εύκολο στην διάπραξή του, φυσικά για όσους το γνωρίζουν, ενώ τα 

ίχνη που αφήνει  είναι ψηφιακά. 

- Για την τέλεσή του απαιτούνται άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις.  

- Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς την μετακίνηση του δράστη, ο οποίος ενεργεί 

από το γραφείο ή το σπίτι του, μέσω του  υπολογιστή του. 

- Οι "εγκληματίες του Κυβερνοχώρου" πολλές φορές δεν εμφανίζονται με την 

πραγματική τους ταυτότητα , αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα(e-mail) με 

ψευδή στοιχεία. 

- Είναι έγκλημα διασυνοριακό και  τα αποτελέσματά του μπορεί να 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους.  

- Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τελέσεως του και επίσης είναι 

αρκετά δύσκολη η διερεύνηση  και ο  εντοπισμός του δράστη. Υπάρχει 

ενδεχόμενο ο δράστης να εντοπισθεί  στην Α χώρα και  τα αποδεικτικά 

στοιχεία μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική και απομακρυσμένη χώρα ή και 

να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές χώρες.. 

- Η έρευνα απαιτεί  κατά κανόνα συνεργασία δύο τουλάχιστον κρατών (του 

κράτους στο οποίο έγίνε αντιληπτό το αποτέλεσμα της εγκληματικής 

συμπεριφοράς, και του κράτους όπου βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία). 

Περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς στα όρια ενός μόνον κράτους είναι 

σπάνια. 

- Η καταγραφή της εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα διότι ελάχιστες περιπτώσεις εγκλημάτων του 

Κυβερνοχώρου καταγγέλλονται διεθνώς. Κατά συνέπεια, το μέγεθος της 

-
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εγκληματικότητας στο χώρο του Διαδικτύου είναι «ακόμα πιο σκοτεινό», από 

ότι στον «κοινό» εγκληματικό χώρο. 

-
 



Πανεπιστήμιο Μακεδονία ς-  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το e-banking , οι κίνδυνοι και η ασφάλεια των συναλλαγών - 36 

3.3.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ   

Ποιος: Citibank 
Πότε: 1994 

Περιστατικό: Ο Ρώσος χάκερ Βλαντιμίρ Λέβιν απέσπασε πόσο από 

λογαριασμούς της Citibank που υπολογίστηκε ότι ανερχόταν στα 10 

εκατομμύρια δολάρια. Απέκτησε πρόσβαση στα δίκτυα της τράπεζας από την 

Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία. Όταν συνελήφθη από την Σκότλαντ Γιαρντ και 

το FBI, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε κλεμμένους κωδικούς και passwords 

από πελάτες της τράπεζας και μετέφερε ποσά στο λογαριασμό του. Το 1998, 

ένα δικαστήριο στις Η.Π.Α. τον καταδίκασε σε 3 χρόνια κάθειρξη. Η τράπεζα 

ανέκτησε όλο το ποσό εκτός από 400.000 δολάρια. 

 

Ποιος: Barclays Bank. Μια αγγλική τράπεζα που ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται 

τους περισσότερους online λογαριασμούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πότε: Ιούλιος 2000 

Περιστατικό: Ένα ελάττωμα στο λογισμικό του συστήματος της τράπεζας 

επέτρεπε στους πελάτες της να βλέπουν τις λεπτομέρειες των λογαριασμών 

των υπόλοιπων πελατών. Η τράπεζα έκλεισε το σύστημα μόλις ανακάλυψε το 

πρόβλημα. 

 
Ποιος: ABN AMRO. Μια ολλανδική πολυεθνική τράπεζα. 

Πότε: Σεπτέμβριος 2000 

Περιστατικό: Ένα ολλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα αποκάλυψε πως χάκερς, 

έκλεβαν σημαντικές πληροφορίες των πελατών της τράπεζας. Οι χάκερς 

έστελναν στους πελάτες της τράπεζας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που υποτίθεται ότι προέρχονταν από την τράπεζα. Τα mails αυτά 

εγκαθιστούσαν στους υπολογιστές των πελατών προγράμματα τα οποία 

επέτρεπαν στους χάκερς να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες των 

λογαριασμών τους και με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρουν χρήματα από 

αυτούς. Η τράπεζα διένειμε καινούριες εκδόσεις του λογισμικού της. 

 

-
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Ποιος: E*Trade 
Πότε: Σεπτέμβριος 2000.  

Περιστατικό: Η εταιρεία παραδέχτηκε πως ο δικτυακός της τόπος είχε ένα 

τρωτό σημείο από όπου κάποιος χάκερ θα μπορούσε να αποκτήσει 

πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Ο προγραμματιστής που το ανακάλυψε 

δήλωσε πως ένας χάκερ εκμεταλλευόμενος το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε 

να αποκτήσει τον κωδικό και το username κάθε χρήστη. 

 
Ποιος: Contour Software. Μια εταιρεία με βάση στην Καλιφόρνια που 

αναπτύσσει λογισμικό επεξεργασίας υποθηκών που χρησιμοποιείται από 

πολλές επιχειρήσεις. 
Πότε: Νοέμβριος 2000 

Περιστατικό: Ένα πρόβλημα στο λογισμικό αποκάλυψε πληροφορίες για τη 

δανειοληπτική κατάσταση 700 περίπου αμερικανών στο διαδίκτυο. 

Αντιπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το συμβάν σπάνιο και κατηγόρησε 

ένα πρώην εργαζόμενο της εταιρείας, ότι απενεργοποίησε τις ρυθμίσεις 

ασφαλείας. 

 
Ποιος: Charles Schwab. Η μεγαλύτερη online χρηματιστηριακή εταιρεία στις 

Η.Π.Α. 

Πότε: Δεκέμβριος 2000 

Περιστατικό: Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας έδινε τη δυνατότητα σε χάκερς 

να έχουν πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς των πελατών της. Μάλιστα, 

όσο ο πελάτης ήταν συνδεδεμένος στο σύστημα, ο χάκερ μπορούσε να 

αγοράσει και να πουλήσει μετοχές από το λογαριασμό του. 

 
Ποιος: Nara Bank, Western Union, Central National Bank – Waco (Texas) 
κ.α. 
Πότε: Απρίλιος 2001 

Περιστατικό: Αμερικανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν δύο Ρώσους για 

ηλεκτρονικά εγκλήματα που σχετίζονταν με μια σειρά επιθέσεων σε δίκτυα 

τραπεζών και άλλων εταιρειών. Οι δύο χάκερς, εισέβαλαν στα συστήματα των 

εταιρειών, έκλεψαν πολύτιμες πληροφορίες και κατόπιν εμφανίζονταν στις 

-
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εταιρείες ως σύμβουλοι ασφάλειας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για 

διορθωθούν τα σφάλματα. 

-
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3.3.3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ  ΤΟΥ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   
 

Για τον καθορισμό των αρμόδιων δικαστηρίων είναι απαραίτητος ο 

προηγούμενος προσδιορισμός του τόπου τέλεσης του αδικήματος. Όμως 

στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων το ζήτημα δεν είναι απλό 

καθώς το διαδίκτυο λόγω της παγκοσμιότητάς του επιτρέπει την τέλεση του 

εγκλήματος από όλα τα σημεία του πλανήτη και την εξαφάνιση των ιχνών του 

αμέσως μετά. Για τον καθορισμό του τόπου τέλεσης του αδικήματος του 

διαδικτύου έχουν υποστηριχθεί πολλές θεωρίες. 

 
Οι θεωρίες για τον προσδιορισμό του τόπου τέλεσης του 

διαδικτυακού εγκλήματος 
 
Α) Η θεωρία του τόπου ενέργειας 

Β) Η θεωρία του τόπου του αποτελέσματος 

Γ) Η μικτή θεωρία 

Δ) Η θεωρία του βαρύνοντος τόπου. 

 

Η κρατούσα θεωρία στην Ελλάδα 
 

Η κρατούσα θεωρία στην Ελλάδα είναι η θεωρία του βαρύνοντος 

τόπου, σύμφωνα με την οποία ο τόπος του αδικήματος εντοπίζεται στο 

κράτος όπου το έγκλημα εκδηλώθηκε κατά την κύρια σημασία του. Βέβαια 

υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της θεωρίας δεδομένου ότι είναι 

δύσκολο να καθοριστεί ο βαρύνων τόπος για την τέλεση της διαδικτυακής 

αδικοπραξίας. 

Η Συνθήκη της  Βουδαπέστης 

Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και με τη 

συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Για 

την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού ήταν απαραίτητη η διακρατική 

-
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συνεννόηση και η εκπόνηση μιας αναλυτικής και αποτελεσματικής 

στρατηγικής. Ο στόχος αυτός επετεύχθη στο Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό 

Έγκλημα (Convention on Cybercrime), που έγινε το 2001 στη Βουδαπέστη 

του οποίου όλα τα συμπεράσματα αποκρυσταλλώνονται στη Συνθήκη που 

υπεγράφη μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου στις 23.11.2001. Στη 

Συνθήκη της Βουδαπέστης, υπέγραψαν 26 υπουργοί ευρωπαϊκών κρατών, 

μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας και υπάρχουν επεξηγήσεις και ρυθμίσεις 

για όλα τα Ηλεκτρονικά Εγκλήματα. 

 Για τα αδικήματα κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων και των συστημάτων Η/Υ. Τέτοια 

αδικήματα είναι η παράνομη πρόσβαση, η παράνομη υποκλοπή, η 

επέμβαση σε δεδομένα, η επέμβαση σε συστήματα και η κακή χρήση 

συσκευών. 

 Για τα αδικήματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές όπως η απάτη 

με Η/Υ και πλαστογραφία 

 Για τα αδικήματα σχετικά με το περιεχόμενο όπως είναι το αδίκημα της 

παιδικής πορνογραφίας 

 Για τα αδικήματα που σχετίζονται με καταπάτηση πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

Επίσης η συνθήκη περιέχει ρυθμίσεις για τη συνέργια, την απόπειρα 

και την υποκίνηση ηλεκτρονικών εγκλημάτων καθώς και την ευθύνη των 

επιχειρήσεων. Ακόμα τονίζει την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και 

θίγει το πολύ σημαντικό θέμα της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας των 

δικαστηρίων σχετικά με τα εγκλήματα αυτά. Η συνθήκη αυτή αποτελεί το πιο 

άρτιο κείμενο σχετικά με το ηλεκτρονικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

-
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3.4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ  ΑΠΕΙΛΩΝ  ΤΟΥ  E-BANKING 

 
 Παρόλο που το διαδίκτυο προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα και 

μεγάλες ευκαιρίες, η χρήση του συνεπάγεται και διάφορους κινδύνους.  

Έχοντας αυτό κατά νου, οι τράπεζες λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα για να 

προστατεύσουν τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται και διεκπεραιώνονται 

κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.   Μεταξύ άλλων, 

λόγου χάρη, εγγυώνται ότι κάθε εμπιστευτικό δεδομένο που αποστέλλεται 

μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να προσπελαστεί ή να τροποποιηθεί από μη 

εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. 

Συνήθως, όμως, οι τράπεζες δεν ασκούν έλεγχο στα συστήματα που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες τους για τις τραπεζικές τους συναλλαγές στο 

διαδίκτυο.  Επιπλέον, αυτά τα συστήματα — λόγου χάρη ένας προσωπικός 

υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο — χρησιμοποιούνται, συνήθως, και 

για διάφορες άλλες εφαρμογές. Συνεπώς, τα συστήματα που χρησιμοποιούν 

όσοι πελάτες διεξάγουν τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο είναι 

εκτεθειμένα σε κινδύνους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των 

τραπεζών.  Γι’ αυτό και οι τράπεζες δεν μπορούν να αναλάβουν τη σχετική 

ευθύνη.  

Στο κεφάλαιο των κινδύνων θα συναντήσουμε και έννοιες που έκαναν 

εντονότερη την εμφάνιση τους την τελευταία δεκαετία και αφορούν τη 

μεθοδευμένη και καλοστημένη τεχνολογικά εξαπάτηση τόσο των οργανισμών 

και εταιριών που δραστηριοποιούνται μέσω internet , όσο και των χρηστών 

αυτών  . 

Οι καταναλωτές- χρήστες του διαδικτύου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

της εξαπάτησης καθώς το διαδίκτυο δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα, 

όπου ο δράστης μπορεί να καλλιεργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με το θύμα 

ευκολότερα από τον πραγματικό κόσμο.  

Κατά τη χρήση του διαδικτύου είναι δυνατό να τελεστούν απάτες μέσω 

υπολογιστή, όπου ο υπολογιστής είναι απλώς το μέσο τέλεσης της κοινής 

απάτης , αλλά και απάτες με υπολογιστή , όπου το οικονομικό όφελος ή ζημιά 

προκύπτει με απευθείας παρέμβαση στον υπολογιστή, στο πρόγραμμα και 

στα δεδομένα του.  

-
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Οι ιοί των υπολογιστών έχουν αλλάξει χρήση τελευταία και από ένα 

παιχνίδι νεαρών κομπιουτεράδων έχουν αρχίσει να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στο οργανωμένο έγκλημα, κλέβοντας αριθμούς πιστωτικών 

καρτών, κωδικούς λογαριασμών, απόρρητα αρχεία και άλλα ψηφιακά μυστικά 

που αποκαλύπτουν οι χρήστες όταν κάνουν αγορές και παραγγελίες στο 

Διαδίκτυο. Οι ιοί του μέλλοντος είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν στην 

κατασκοπεία και στον στρατό είτε για την καταστροφή αρχείων είτε για την 

συλλογή πληροφοριών. Οι ημέρες που τους ιούς τούς δημιουργούσαν έφηβοι 

που ήθελαν να διασκεδάσουν έχουν παρέλθει και είναι πολλοί αυτοί που θα 

τις αναπολήσουν. 

 

3.4.1. Kυβερνοσφετερισμός 
Κυβερνοσφετερισμός είναι η χρησιμοποίηση από ορισμένους χρήστες 

για εμπορικούς σκοπούς διευθύνσεων (domain names) που περιέχουν την 

επωνυμία γνωστών επιχειρήσεων ή σήματα φήμης με αποτέλεσμα να 

προκαλείται βλάβη στη φήμη των νομίμων δικαιούχων και αποκλεισμός τους 

από τη χρήση του Διαδικτύου με την επωνυμία τους. 

 

3.4.2. Hacking  
Αποτελεί τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τη χωρίς δικαίωμα 

διείσδυση σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία καταρχήν δεν 

γίνεται με σκοπό την δολιοφθορά ή την καταστροφή αλλά με σκοπό την 

ικανοποίηση ότι μπορούν να παρακαμφθούν τα συστήματα ασφαλείας.  

 Hackers 

"Επιτίθενται"  στα computer απλώς από ευχαρίστηση ή περιέργεια, χωρίς 

όμως να επιδιώκουν  κάποιο οικονομικό όφελος. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν, οι δράστες που "εισβάλουν" σε υπολογιστή δια της χρήσεως του 

Διαδικτύου για να μάθουν απλώς, κάποια προσωπικά στοιχεία, η για να 

εντοπίσουν  κάποιο πρόβλημα στην πληροφοριακή υποδομή εταιριών, 

τραπεζών κ.α. (τρύπα συστήματος), και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν αυτό 

με σκοπό την αμοιβή τους η την πρόσληψή τους στην εταιρία. Νομικά, ως 

-
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hacker μπορεί να ορισθεί το άτομο εκείνο το οποίο χωρίς δικαίωμα αποκτά 

πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή 

μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών. (Οι hacker 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ, ως 

δράστες σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα).  

Ο πιο γνωστός hacker παγκοσμίως είναι ο Αμερικανός Kevin Mitnic, ο 

οποίος αφού εξέτισε πολυετή ποινή φυλάκισης αποφάσισε να συνεργασθεί με 

τις αρχές στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η νέα φιλοσοφία 

που επικρατεί τελευταία στους hackers και τους crackers είναι όχι η πρόκληση 

ζημιάς στους υπολογιστές, κάτι που είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό, 

αλλά η παρακολούθηση και η καταγραφή των κινήσεων και των επιλογών των 

χρηστών που περιηγούνται στο Internet και η πώληση αυτών των στατιστικών 

στοιχείων σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

 
3.4.3. Cracking  

Ονομάζεται η παράνομη πρόσβαση σε ξένα συστήματα, η αλλαγή των 

σχετικών κωδικών πρόσβασης και η άρση της προστασίας των 

προγραμμάτων που καθιστά δυνατή την παράνομη αντιγραφή τους.  
 

 Crackers 
 
Ενεργούν από οικονομικό όφελος. Στους crackers ανήκουν αυτοί που δεν 

"εισβάλουν" απλώς για να μάθουν κάτι, αλλά μόλις μάθουν το στοιχείο που 

επιθυμούν (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) δίνουν και την κατάλληλη 

εντολή στην Τράπεζά για την μεταφορά ενός ποσού στον λογαριασμό τους. 

 
3.4.4. Spamming 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά στις διαδικτυακές διαφημίσεις 

είναι το λεγόμενο spamming, δηλαδή η αποστολή πολυάριθμων e-mails με 

διαφημιστικό περιεχόμενο σε χιλιάδες καταναλωτές-χρήστες του διαδικτύου . 

Η τακτική αυτή απαγορεύεται από την Οδηγία 2002.58 όπου στο άρθρο 13 

-
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αναφέρεται ότι « η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών 

συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας 

εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση συνδρομητών οι 

οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους» καθώς και από 

άλλα νομοθετήματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά νομοθετήματα για την 

προστασία των καταναλωτών αλλά αναφέρονται στα μηνύματα μέσω 

τηλεφώνου και φαξ κυρίως και μόνο αναλογικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Σε 9 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε αμερικανικό δικαστήριο έναν 30-χρονο 

spammer στις αρχές του 2005, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για την 

αποστολή δισεκατομμυρίων αυτόκλητων (ανεπίκλητων) μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα γνωστά με τον όρο spam e-mails. Κρίθηκε 

ένοχος για την αποστολή 10 εκατομμυρίων spam e-mails σε καθημερινή 

βάση. Παρά το ότι η ανταπόκριση των χρηστών του Internet στις ανύπαρκτες 

υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαφήμιζε ήταν μόλις ένα μήνυμα ανά 30.000 

μηνύματα που έστελνε, κατόρθωσε να αποκομίσει περί τα 20 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 

3.4.5. Ιοί των υπολογιστών  
Οι ιοί των υπολογιστών είναι ειδικά προγράμματα που έχουν την 

ικανότητα να ανατυπώνονται μόνα τους ή αποστέλλονται μέσω διαδικτύου με 

e-mail και μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή μας.  

 Εμφανίζονται σε δύο μορφές 

  α) τους ιούς προγραμμάτων και 

  β) τους ιούς των συστημάτων .  

Μετά την επιτυχή είσοδό τους στο σύστημα οι ιοί  μπορούν να προκαλέσουν 

παροδικές βλάβες ή και μόνιμες φθορές όπως: 

• Αναπαραγωγή άλλων ιών 

• Υποβάθμιση της ασφάλειας του υπολογιστή 

• Καταστροφή και φθορά δεδομένων 

• Καταστροφή και φθορά του hardware του υπολογιστή 

-
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Ένας ιός μπορεί να εισαχθεί με πολλούς τρόπους στον υπολογιστή κάποιου 

χρήστη. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν ανοίγουμε κάποιο 

επισυναπτόμενο αρχείο ενός e-mail που έχει κατάληξη .exe ή scr. 

Ο πρώτος ιός υπολογιστών εμφανίσθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 

1980 και ήταν δημιούργημα δύο Πακιστανών, οι οποίοι όταν ανακάλυψαν ότι 

το πρόγραμμα για υπολογιστή (λογισμικό) που είχαν δημιουργήσει 

αντιγραφόταν παράνομα από κάποιους άλλους, αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν ένα μικρό προγραμματάκι το οποίο αντέγραφε τον εαυτό του 

και εμφάνιζε ένα μήνυμα copyright σε κάθε παράνομο αντίγραφο που έκαναν 

οι πελάτες τους. 

Ο Ιός (Virus) είναι ένα πρόγραμμα, συνήθως μικρό σε χωρητικότητα, 

αλλά πολύ αποτελεσματικό σε δράση, που έχει την ικανότητα να μεταδίδεται 

μεταξύ υπολογιστών και δικτύων και να δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του 

χωρίς φυσικά να το γνωρίζει ή να το εγκρίνει ο τελικός χρήστης. 

Άλλες μορφές ιών είναι τα Σκουλήκια (Worms) και οι Δούρειοι Ίπποι 

(Trojan Horses). 

Η ζημιά που μπορεί να κάνει ένας ιός κυμαίνεται από την απλή 

εμφάνιση ενός ενοχλητικού μηνύματος έως και την διαγραφή όλων των 

δεδομένων του σκληρού δίσκου του υπολογιστή που έχει μολύνει. Ο 

συνηθέστερος τρόπος μόλυνσης ενός υπολογιστή σήμερα είναι μέσω του e-

mail με απατηλά μηνύματα που περιέχουν ένα συνημμένο αρχείο με το 

πρόγραμμα του ιού, το οποίο εκτελείται αυτόματα και μολύνει τον υπολογιστή 

του χρήστη που θα κάνει το λάθος να ανοίξει το ύποπτο μήνυμα. Γνωστοί ιοί 

υπολογιστών που άφησαν εποχή ήταν ο Melissa, ο Michelangelo, ο I Love 

You, ο Slammer, ο Chernobyl, ο Blaster, ο MyDoom, ο Παρασκευή και 13 κ.ά. 

Το 2002 αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε σε φυλάκιση 20 μηνών τον 

δημιουργό του ιού Melissa. Ήταν από τους πρώτους ιούς που μεταδιδόταν 

μέσω μηνυμάτων e-mail και προξένησε ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Η 

ποινή θεωρείται ελαστική καθώς συνεκτιμήθηκε η προσφορά του δράστη στην 

ανίχνευση και τον εντοπισμό άλλων ιών. 

Πρόσφατα, μεγάλη βρετανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στα 

στοιχήματα μέσω του Διαδικτύου έπεσε θύμα εκβιασμού από σπείρα 

δημιουργίας ιών υπολογιστών, οι οποίοι της ζήτησαν να καταθέτει τακτικά ένα 

-
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μεγάλο χρηματικό ποσό σ’ έναν λογαριασμό στην Λετονία, προκειμένου να 

μην γίνονται επιθέσεις ιών στους υπολογιστές της. 

 
3.4.6. Web Trojan 

Προγράμματα που, χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης, εκτελούν εργασίες 

οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του υπολογιστή σας, όπως η 

υποκλοπή κωδικών πρόσβασης.  

 
3.4.7. Cookies 

Τα cookies (μπισκοτάκια) αποτελούν ένα από τα ακανθώδη θέματα του 

Internet που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και το προσωπικό 

απόρρητο των χρηστών του Διαδικτύου. Τα cookies είναι ένα είδος αρχείων, 

τα οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή μας από τα Web sites που επισκεπτόμαστε στο Internet, με 

απώτερο σκοπό την αναγνώρισή μας από τα ίδια Web sites την επόμενη 

φορά που θα βρεθούμε στις ιστοσελίδες τους.  

Στην πραγματικότητα όμως η σημαντικότερη χρήση των cookies είναι 

για να παρακολουθούν και να καταγράφουν (κατασκοπεύουν) τις κινήσεις μας 

στο Internet, συνήθως τις καταναλωτικές, όπως σε ποια sites περιηγούμαστε 

και πόσο χρόνο μένουμε σ’ αυτά, πόσο συχνά τα επισκεπτόμαστε κ.ά. Ακόμη 

και μέσα στο ίδιο το site μπορούν να καταγράψουν σε ποιες ιστοσελίδες 

έχουμε προτίμηση. Τις πληροφορίες αυτές μπορούν να τις αξιοποιήσουν sites 

μεγάλων εταιρειών για να εξειδικεύσουν έτσι ή και να βελτιώσουν τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες τους. 

  Μπορούμε από τις κατάλληλες επιλογές του browser μας να 

εμποδίσουμε όποτε θέλουμε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό μας 

δίσκο αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά Web sites είτε θα αρνηθούν να 

μας φανερώσουν τις ιστοσελίδες τους, είτε δεν θα λειτουργήσουν σωστά αν 

δεν τους δώσουμε την δυνατότητα να διαχειριστούν τα cookies όπως αυτά 

γνωρίζουν. 

Αυτό που έχει ανησυχήσει πολλούς χρήστες σχετικά με τα cookies είναι ο 

κίνδυνος να διαρρεύσουν οι πληροφορίες αυτές σε τρίτα άτομα ή και η 

πιθανότητα τα προσωπικά τους δεδομένα να διατίθενται σε τρίτους χωρίς την 
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δική τους συναίνεση. Οι διαχειριστές ενός Web site που χρησιμοποιεί κατά 

κόρον τα cookies έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 

που συγκεντρώνουν σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις των επισκεπτών 

(χρηστών) τους είτε για να βελτιώσουν την εικόνα του site τους ή για να 

προμηθεύσουν αυτά τα πολύτιμα στοιχεία σε τρίτους και κυρίως σε 

διαφημιστικές εταιρείες. 

Μιλάμε συνεπώς για ένα νέο είδος marketing, το e-marketing. Τα 

cookies αποτελούν παντοδύναμα εργαλεία marketing, καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν λεπτομερή καταναλωτικά προφίλ για 

τους χρήστες του Internet. Οι δημιουργοί των δικτυακών τόπων που 

χρησιμοποιούν cookies προβάλλουν το επιχείρημα ότι η χρήση των cookies 

εξυπηρετεί και τους ίδιους τους καταναλωτές – χρήστες του Internet, καθώς 

μπορούν έτσι να αποκτήσουν ενημέρωση και πληροφόρηση κομμένη και 

ραμμένη στα μέτρα τους. Ισχυρίζονται επίσης ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

χρηστών του Internet δεν απενεργοποιεί τα cookies στο πρόγραμμα browser 

που χρησιμοποιεί, παρόλη την ενημέρωση που έχει γίνει για το θέμα αυτό. 

Στον Internet Explorer από τα Εργαλεία «Tools»  επιλέγουμε Επιλογές 

Internet «Internet Options» και επιλέγουμε Διαγραφή Cookies  «Delete 

Cookies». 
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3.4.8. Προγράμματα Spyware, Adware και Hijack 
Με τα cookies ένας δικτυακός τόπος μπορεί να εξάγει χρήσιμα 

στατιστικά συμπεράσματα σ’ ό,τι έχει να κάνει μόνο με τις δικές του 

ιστοσελίδες. Δεν υπάρχει εταιρεία, όμως, που δεν θα ήθελε να γνωρίζει 

ποιους δικτυακούς τόπους προτιμούν να επισκέπτονται οι χρήστες και τι 

ακριβώς βλέπουν. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες στις εταιρείες ώστε 

να μπορέσουν να προωθήσουν σωστά τα προϊόντα τους, να δημιουργήσουν 

καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες, να στήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-

shops) κ.ά. 

Προς τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν διάφορα προγράμματα, τα 

αποκαλούμενα spyware, τα οποία εγκαθίστανται αυτόκλητα στον υπολογιστή 

μας, δηλ. χωρίς εμείς να έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο, και παρακολουθούν 

συνεχώς και αδιαλείπτως όλες τις κινήσεις και τις προτιμήσεις μας στο 

Internet, ενημερώνοντας κατάλληλα τους δημιουργούς τους. Η βασική 

αποστολή τους μ’ άλλα λόγια είναι να μας κατασκοπεύουν, εν αγνοία μας 

φυσικά. Εκτός, όμως, από την κατασκοπεία μπορεί να εμφανίζουν διάφορα 

διαφημιστικά μηνύματα, συνήθως σε ανεξάρτητα παράθυρα, τα λεγόμενα 

pop-ups, όπου το περιεχόμενο της διαφήμισης προσαρμόζεται αυτόματα στις 

προτιμήσεις του χρήστη-καταναλωτή. Αυτά τα προγράμματα αποκαλούνται 

πιο συγκεκριμένα adware. 
Τα προγράμματα spyware και adware εγκαθίστανται συνήθως μαζί μ’ 

άλλα προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν (freeware). Η Αμερικανική 

Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου επενέβη και ζήτησε από το αρμόδιο 

δικαστήριο να εμποδίσει την πώληση του προγράμματος με το όνομα 

Spyware Assassin, το οποίο διαφημιζόταν σε banners ιστοσελίδων και 

εμφάνιζε απατηλές προειδοποιήσεις για δήθεν ύπαρξη προγραμμάτων 

spyware στον υπολογιστή του χρήστη. 

Στην πραγματικότητα και τα προειδοποιητικά μηνύματα ήταν ψευδή και 

το πρόγραμμα ανίκανο να απαλλάξει τους χρήστες από κατασκοπευτικά 

προγράμματα spyware. Τελευταία έχουν κάνει την εμφάνισή τους και 

προγράμματα που αλλάζουν την αρχική σελίδα (Home Page) του browser του 

Internet Explorer ενός υπολογιστή, χωρίς φυσικά την συγκατάθεση του 

χρήστη. Τα προγράμματα αυτά είναι γνωστά με τον όρο Hijack και ο 

-
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απώτερος στόχος τους είναι να κάνουν γνωστές συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή 

να διαφημίσουν προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

3.5. SPOOFING  

 
      Το spoofing είναι μορφή εξαπάτησης . Πιο συγκεκριμένα όταν μιλάμε για 

spoofing αναφερόμαστε στην κάλυψη της πραγματικής ταυτότητας ενός 

ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων με άλλο όνομα με σκοπό την εξαπάτηση. 

      Spoofing ήταν αρχικά το όνομα ενός παιχνιδιού καρτών που βασίζονταν 

στην εξαπάτηση των άλλων παικτών. Εφευρέθηκε από τον Άγγλο κωμικό 

Arthur Roberts ένα αστέρι της παντομίμας στην πάροδο Drury του Λονδίνου 

το 1880. 

      Όμως σήμερα το spoofing δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στη χρήση του διαδικτύου και είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφορά στην ασφάλεια των 

συναλλαγών μας μέσω internet. 

      Το spoofing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εμφανιστεί με 

διαφορετικές μορφές, αλλά όλες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο χρήστης 

λαμβάνει e-mail που εμφανίζεται να προέρχεται από μια πηγή όταν στην 

πραγματικότητα έχει σταλεί από κάποια άλλη . 

      Το spoofing διαδίδεται μέσω spamming (ταυτόχρονη αποστολή 

πολλαπλών μηνυμάτων ). Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διεισδύσει ένας 

spammer με ένα μήνυμα spoofing σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση. Ένας 

ευάλωτος server χωρίς προγράμματα ασφαλείας από τη μία πλευρά , και ένας 

Η/Υ συνδεδεμένος με το διαδίκτυο από την άλλη , αρκούν για να διοχετευτούν 

αυτά τα μηνύματα. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας τρόπος να αποφευχθεί η λήψη αυτών των 

μηνυμάτων. 

      Το web spoofing γίνεται ολοένα και πιο συχνό. 

      Ένας απατεώνας δημιουργεί ένα αντίγραφο της ιστοσελίδας που ανήκει 

σε μια τράπεζα ή ένα γνωστό κατάστημα, και στέλνει έπειτα ένα e-mail 

προσποιούμενος ότι προέρχεται  από αυτήν την επιχείρηση , και στο οποίο 

υπάρχει μία σύνδεση (link) με αυτή την ιστοσελίδα. Αυτός που θα κάνει κλικ 

-
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στη σύνδεση , στην πραγματικότητα πηγαίνει στην παραποιημένη ιστοσελίδα 

από όπου οι πληροφορίες που θα εισάγει , όπως το όνομα χρήστη,  password 

ή τον αριθμό πιστωτικής κάρτας , θα υποκλαπούν και θα χρησιμοποιηθούν 

από τους απατεώνες. 

      Παρακάτω βλέπουμε ένα πίνακα με μηνύματα spoofing στα οποία ο 

αποστολέας είναι καλυμμένος πίσω από ψευδώνυμα . Το θέμα των 

μηνυμάτων αυτών είναι πάντοτε ελκυστικό . 

 

 
 
 

-
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3.6.  PHISHING 
 

Ένας ακόμη από τους κινδύνους που διατρέχουν οι χρήστες του 

internet και απειλεί εξίσου σοβαρά τις συναλλαγές μέσω e-banking είναι το 

Phishing. 

Το Phishing είναι μία τεχνική που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες 

να αποκτηθούν παράνομα εμπιστευτικές πληροφορίες ανυποψίαστων 

χρηστών του διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι τα ονόματα 

χρηστών,  οι κωδικοί πρόσβασης, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, οι 

αριθμοί των  πιστωτικών καρτών, ή ακόμη οι αριθμοί των τραπεζικών 

λογαριασμών . Μπορεί επίσης να είναι και  προσωπικές πληροφορίες όπως 

οι ημερομηνίες γεννήσεως και τα γένη των μητέρων . 

 

Ιστορία 
 

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά phishing ήταν τον Ιανουάριο του 

1996 , παρόλο που σαν όρος είχε εμφανιστεί νωρίτερα σε μία έκδοση 

περιοδικού για hackers , Ο όρος phishing επινοήθηκε από τους crackers οι 

οποίοι προσπαθούσαν να «αλιεύσουν» εμπιστευτικές πληροφορίες  από 

ανυποψίαστους χρήστες της ιστοσελίδας AOL. Η αντικατάσταση του αρχικού 

γράμματος «f» της λέξης fishing (αλίευση)  με το «ph», προσφιλής τεχνική στη 

γλώσσα των crackers, προσέφερε την ονομασία. 

Η Gartner ομάδα υπολογίζει ότι η ζημία στις αμερικανικές τράπεζες 

λόγω fishing το 2003 ήταν $1,2 δισεκατομμύρια. Οι έμμεσες απώλειες είναι 

πολύ υψηλότερες, καθώς απαιτούνται δαπάνες εξυπηρέτησης  πελατών ,  

δαπάνες αντικατάστασης της ζημίας των λογαριασμών τους, και υψηλότερες 

δαπάνες λόγω της  μειωμένης χρήσης των υπηρεσιών είτε μέσω internet , είτε 

μέσω καταστήματος από το φόβο για το πόσο ασφαλείς μπορούν να είναι 

πλέον οι οικονομικές συναλλαγές. 

 

-
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Χαρακτηριστικά του Phishing 
 

Το Phishing   μπορεί να πλήξει ταυτόχρονα πολλές χώρες και 

χαρακτηρίζεται ως οργανωμένο έγκλημα. 

Χαρακτηρίζεται από καινοτομία και οργανώνεται από ομάδες που 

μπορούν να επενδύσουν οικονομικά και τεχνολογικά στο να στήσουν μία 

επίθεση. 

Είναι μια αφελής σκέψη ότι τα άτομα που οργανώνουν αυτές τις 

ηλεκτρονικές επιθέσεις είναι ερασιτέχνες . 

Οι εγκληματίες όπως οι phishers μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια 

επένδυση στην τεχνολογία ισόμετρη με τα παράνομα οφέλη που αποκομίζουν  

από τα εγκλήματά τους.  

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος phishing είναι μέσω αποστολής ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων (e-mails). 

 
Οι πιο συνηθισμένες μορφές Phishing  

 
 Τα μηνύματα συνήθως προειδοποιούν τον παραλήπτη ότι ο τραπεζικός 

του λογαριασμός παρουσίασε κάποιο πρόβλημα. Τον προτρέπει να  

επισκεφτεί τη σελίδα που αναβοσβήνει, επικαλούμενος ότι θα συνδεθεί 

αυτόματα με το site της τράπεζας του , ενώ στην ουσία η σελίδα αυτή 

είναι μία αντιγραφή από την οποία θα συλλεχθούν οι προσωπικές του 

πληροφορίες. 

 

 Μπορεί ακόμη να εμφανιστεί ως μήνυμα που προειδοποιεί τον 

παραλήπτη ότι ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι σε κίνδυνο και 

κάνοντας ένα απλό κλικ σε μία σελίδα που τον παραπέμπει να γραφτεί 

σε ένα πρόγραμμα που καταπολεμά τέτοια προβλήματα. 

 

 Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μήνυμα ότι έχει αγοραστεί κάτι το οποίο 

ουδέποτε έχει παραγγείλει ο παραλήπτη και προκειμένου να ακυρώσει 

την αγορά θα πρέπει να επισκεφτεί τη σελίδα που του υποδεικνύεται.  

 

-
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 Μπορεί να εμφανιστεί ως μήνυμα από την τράπεζα του ότι μία 

καινούργια υπηρεσία ή ένα καινούργιο καταθετικο-επενδυτικό προϊόν 

διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό πελατών και ο συγκεκριμένος 

παραλήπτης είναι ένας από αυτούς . 

 

Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες ενδεικτικές περιπτώσεις ο 

παραλήπτης αυτών των μηνυμάτων οδηγείται σε μία σελίδα που έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποκλαπούν τα προσωπικά του στοιχεία. Πολλές 

φορές έχουμε επισκεφτεί μία σελίδα και υπάρχουν παραπομπές σε άλλες  

επίσης γνωστές μας σελίδες. Το επικίνδυνο στις περιπτώσεις που δεν 

επισκεπτόμαστε την επιθυμητή σελίδα πληκτρολογώντας εμείς την 

ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι να έχουμε μπει σε μία παραποιημένη σελίδα. 

Έχοντας τους κωδικούς , ένας phisher μπορεί να αγοράσει στο όνομα 

του εξαπατημένου από ένα απλό εμπόρευμα, έως να συνάψει ένα δάνειο , να 

βάλει σε υποθήκη το σπίτι του θύματος , να καρπωθεί προνόμια όπως 

επιδόματα πολύτεκνου ή ανέργου ή να του προκαλέσει οποιαδήποτε 

μεγαλύτερη οικονομική ζημία. 

Σε πολλές περιπτώσεις ο phisher μπορεί να μην προκαλέσει άμεσα ο 

ίδιος τη ζημία στο άτομο από το οποίο έκλεψε τις πληροφορίες , αλλά μπορεί 

να τις μεταπωλήσει και έτσι να μην διατρέχει και τον κίνδυνο να «πιαστεί». 

 

Malware – based Phishing 
 

Το malware-based phishing αφορά τα προγράμματα (software) των 

υπολογιστών . Η συνηθέστερη επίθεση αυτού του τύπου γίνεται μέσω 

επισυναπτόμενων αρχείων (attachments) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που 

έχουμε λάβει . Μπορεί να προτρέπουν τον παραλήπτη να το «κατεβάσει» 

(download) στο υπολογιστή του καθώς αφορούν ένα καινούργιο πρόγραμμα ή 

μια αναβάθμιση ενός προγράμματος , αλλά στην πραγματικότητα στόχο 

έχουν να πλήξουν το σύστημα ασφαλείας του υπολογιστή. Αφού ο 

παραλήπτης εξαπατηθεί και φορτώσει το νέο αυτό πρόγραμμα , αμέσως ο 

υπολογιστής του γίνεται ευάλωτος και οι phishers μπορούν να έχουν 

πρόσβαση  ή, ακόμα χειρότερα, να καταγράψουν την πληκτρολόγηση των 

-
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κωδικών του. Παρόλο που ο ανυποψίαστος χρήστης δεν έχει παρατηρήσει 

τίποτα το ύποπτο στη σελίδα που έχει επισκεφτεί , εντούτοις ένας ολόκληρος 

καλοστημένος μηχανισμός λογισμικού καταγράφει το πληκτρολόγιο 

(keyboard) ή ακόμα και τα πατήματα του ποντικιού (mouse). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία τα προγράμματα αυτά αναφέρονται  ως keyloggers και ως 

screenloggers αντίστοιχα. 

 
Search engine Phishing 

 

Μία ακόμη μέθοδος phising είναι ο σχεδιασμός μίας ηλεκτρονικής 

σελίδας για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που δεν υπάρχει. Η παραπομπή 

αυτής της σελίδας μπορεί να βρίσκεται σε ένα οποιοδήποτε site και να 

αναμένει τον χρήστη να την επισκεφτεί εισάγοντας φυσικά τους κωδικούς του 

προκειμένου να κάνει την παραγγελία ή ακόμα να ενημερωθεί για το 

υπόλοιπό του. Τέτοιες σελίδες διαφημίζουν προϊόντα που η τιμή τους είναι 

τόσο πιο φθηνή από ότι στα καταστήματα που θα έπρεπε από μόνο του σα 

γεγονός να μας πονηρέψει. 

Ο απολογισμός των ζημιών σε νούμερα είναι τρομακτικός. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπολογιστεί ότι από το Μάιο του 2004 

έως το Μάιο του 2005 περισσότεροι από 1,2 εκατομμύριο χρήστες 

υπολογιστών έχουν πέσει θύματα του phishing . Οι ζημίες των χρηστών 

ξεπερνούν τα 929 εκ. δολλάρια , και οι ζημίες των εταιριών των πελατών που 

προσβλήθηκαν από το phishing υπολογίζονται στα 2 δις δολλάρια το χρόνο .  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα κρούσματα phishing είναι επίσης σε έξαρση. 

Το  Μάιο του 2005 οι απώλειες σε χρήματα ξεπέρασαν τα 504 εκ. λίρες 

Αγγλίας.(www.wikipedia.org).  

Στην ιστοσελίδα www.antiphishing.org αναφέρονται στατιστικά στοιχεία 

με την αύξηση των κρουσμάτων phishing , τα οποία θα δούμε στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

-
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 Ο  πίνακας 1 απεικονίζει την αύξηση των κρουσμάτων Phishing από 

τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2005  

 
πίνακας 1. 

 

Πρόσφατα στοιχεία για την αύξηση των phishing ιστοσελίδων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2 και αφορούν παρατηρήσεις από το Δεκέμβριο 

του 2004 έως το Δεκέμβριο του 2005. 

 
πίνακας 2. 

 

 

-
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Στον πίνακα 3 απεικονίζεται η αύξηση των υποκλοπών μυστικών 

κωδικών από τον Απρίλιο έως το Δεκέμβριο του 2005. 

 
πίνακας 3. 

-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει 

να παίρνει τόσο η τράπεζα , όσο και ο χρήστης του e-banking , προκειμένου 

να προστατευτεί από τους κινδύνους που αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Απλούς κανόνες για ασφαλείς συναλλαγές μπορούμε εύκολα να 

βρούμε στις ιστοσελίδες των τραπεζών , καθώς και στις ιστοσελίδες που 

υποδεικνύουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Visa και η Mastercard. Τους 

κανόνες ασφαλείας έρχονται να συμπληρώσουν με τις προτάσεις τους η 

Ένωση Γερμανικών Τραπεζών , η Ένωση Αγγλικών Τραπεζών και η Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών. 

 

4.2. Μέτρα ασφαλείας 
 

Η διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο για κάθε τράπεζα και οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα 

υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικές. Παράλληλα παρατηρείται 

μια διστακτικότητα από πλευράς κοινής γνώμης στη χρήση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών , με κύρια αιτία την άγνοια σε θέματα ασφαλείας. Το σίγουρο 

είναι πως, για να επιτευχθεί ο στόχος και να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε 

πιθανές απειλές , η συνεργασία τραπεζών και χρηστών είναι απαραίτητη. 

 

4.2.1. Ο ρόλος της τράπεζας 

 

Οι τράπεζες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη διασφάλιση της 

συναλλαγής με τον τελικό χρήστη , σε όλα τα στάδια που περιλαμβάνονται 

μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Απαραίτητη είναι η ταυτοποίηση της ίδιας 

της τράπεζας, του τελικού χρήστη , αλλά και η διασφάλιση του απορρήτου της 

«συνομιλίας» τους. Επίσης υπάρχουν και κάποιες επιπρόσθετες δικλείδες 

ασφαλείας , που ενισχύουν περαιτέρω τις προσπάθειες των τραπεζών στην 

αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών .  

-
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 Ι. Ταυτοποίηση τράπεζας  

Κάθε τράπεζα επιλέγει έναν αναγνωρισμένο παροχέα (Trusted Third 

Party) , οποίος να είναι σε θέση να πιστοποιήσει την ταυτότητά της στο 

Διαδίκτυο. Ένα παράδειγμα παροχέα τέτοιου είδους πιστοποίησης , ιδιαίτερα 

γνωστό στο ευρύ κοινό , είναι η εταιρεία Verisign. Για τον τελικό χρήστη αυτό  

μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί από την εμφάνιση ενός μικρού εικονιδίου με 

μορφή λουκέτου στο κάτω μέρος των συγκεκριμένων σελίδων , μέσω του 

οποίου ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται στο σωστό 

προορισμό.  

ΙΙ. Ταυτοποίηση χρήστη 

Όπως ακριβώς το ΑΤΜ επιτρέπει μία συναλλαγή μέσω της κάρτας και 

ενός κωδικού  , έτσι και το e-banking απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη, 

προτού του επιτρέψει την πρόσβαση στους λογαριασμούς του. Για την 

ταυτοποίηση των χρηστών e-banking , οι τράπεζες ακολουθούν μια κοινή 

πρακτική , χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό χρήστη (username) σε 

συνδυασμό με ένα επίσης προσωπικό μυστικό κωδικό (password). Ο χρήστης 

πρέπει να παραλαμβάνει τους δύο προσωπικούς του κωδικούς ξεχωριστά. 

Για την περαιτέρω διασφάλιση των χρηστών , ορισμένες τράπεζες έχουν 

προχωρήσει σε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, με πρόσθετους κωδικούς, 

αριθμούς εξουσιοδότησης συναλλαγής (ΤΑΝ) και ψηφιακά πιστοποιητικά . Οι 

αριθμοί ΤΑΝ (Transaction Authorization Number) είναι αριθμοί που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής , δημιουργούνται από 

την τράπεζα, δένονται με τον κωδικό του χρήστη και εισάγονται κατά τη 

διαδικασία της συναλλαγής. Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) 

αποτελεί το μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράφει 

ψηφιακά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί μέσα από το e-

banking.Το πιστοποιητικό , όταν εγκατασταθεί σε κάποιον υπολογιστή, 

προσφέρει τη δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη και επιτρέπει συναλλαγές 

και μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο 

χρήστη. Τα επιπλέον επίπεδα ασφάλειας απαιτούνται συνήθως σε 

συναλλαγές που περιλαμβάνουν μεταφορές χρηματικών ποσών και όχι για 

-
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συναλλαγές ενημερωτικού χαρακτήρα. Η φιλοσοφία είναι παρόμοια με αυτήν 

που ακολουθείται στα γκισέ των τραπεζών, όπου ο υπάλληλος απαιτεί από 

τον πελάτη τη  επίδειξη της ταυτότητάς του, όταν αυτός ζητήσει τη μεταφορά 

χρημάτων.   

Πιστοποιητικά ασφαλείας 

Eπίσης, για την πιστοποίηση της ταυτότητας των συναλλασσόμενων 

χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά ασφαλείας, που εγγυώνται την 

ταυτότητα των συναλλασσομένων ή την ασφάλεια μιας τοποθεσίας Web. 

Yπάρχουν δύο είδη πιστοποιητικών:   

• Tα προσωπικά πιστοποιητικά, τα οποία είναι ένα είδος εγγύησης ότι 

ο χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται. Σ’ αυτά καταχωρούνται 

προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και κωδικός 

πρόσβασης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε 

ένα πιστοποιητικό, το οποίο χρησιμοποιείται όταν στέλνονται 

προσωπικές πληροφορίες σε ένα διακομιστή ελέγχου ταυτότητας που 

απαιτεί πιστοποιητικό. Eπίσης, ένα προσωπικό πιστοποιητικό 

επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει κρυπτογραφημένα μηνύματα από 

τους άλλους χρήστες.   

• Tα πιστοποιητικά τοποθεσιών Web, τα οποία περιέχουν 

πληροφορίες που πιστοποιούν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία Web 

είναι γνήσια και ασφαλής. Aυτό διασφαλίζει ότι καμία άλλη τοποθεσία 

Web δεν μπορεί να παρουσιαστεί με την ταυτότητα της γνήσιας, 

ασφαλούς τοποθεσίας. Eπίσης, τα πιστοποιητικά τοποθεσιών 

χρονολογούνται κατά την έκδοσή τους. Όταν προσπαθείτε να 

συνδεθείτε με την τοποθεσία Web ενός οργανισμού, το πρόγραμμα 

ανάγνωσης επαληθεύει τη διεύθυνση Internet που είναι αποθηκευμένη 

στο πιστοποιητικό και ελέγχει την ημερομηνία λήξης του. Eάν οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι έγκυρες ή εάν έχει περάσει η ημερομηνία 

λήξης, εμφανίζεται προειδοποίηση.  

 

-
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 ΙΙΙ.  Εξασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων 

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου , η  ανάπτυξη του 

διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω ανοιχτών 

δικτύων κάνουν επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο 

χρήστης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά απαιτεί τα δεδομένα (π.χ. ένα 

μήνυμα ή ένα κείμενο) που στέλνει να μην μπορούν να αποκαλυφθούν ή να 

διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα γι αυτό άτομα (εμπιστευτικότητα). Τα 

δεδομένα, δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά την μετάδοσή 

τους. Ο παραλήπτης θα πρέπει να τα λάβει όπως ακριβώς ο αποστολέας τα 

έστειλε και να είναι σίγουρος ότι τα δεδομένα που λαμβάνει είναι αυτά που ο 

αποστολέας έχει στείλει (ακεραιότητα). Επιπλέον, σε μία τέτοια συναλλαγή, 

είναι απαραίτητο ο παραλήπτης να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του 

αποστολέα (αυθεντικότητα). Δηλαδή, να γνωρίζει με σιγουριά ότι το μήνυμα 

που λαμβάνει και φαίνεται να το υπογράφει ο κ. Χ, είναι όντως από τον κ. Χ 

και όχι από κάποιον που παριστάνει τον Χ. Τέλος, συμμετέχοντας σε μία 

ηλεκτρονική συναλλαγή (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) θα πρέπει να μην είναι 

δυνατόν τα εμπλεκόμενα μέρη να αρνηθούν εκ των υστέρων την συμμετοχή 

τους στη συναλλαγή αυτή (μη αποποίηση ευθύνης). 

Οι παραπάνω ιδιότητες, (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, 

αυθεντικότητα, μη αποποίηση) στον ηλεκτρονικό κόσμο, αποτελούν 

αντικείμενο της επιστήμης που ασχολείται με την ασφάλεια των πληροφοριών. 

Διάφοροι μηχανισμοί, τεχνικές και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί 

αποσκοπώντας να διασφαλίσουν τις ιδιότητες αυτές σε μία ηλεκτρονική 

συναλλαγή.  

Μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας , με την οποία εξασφαλίζεται το 

απόρρητο κατά τη μεταφορά των δεδομένων και θα δούμε αναλυτικά 

παρακάτω , είναι η κρυπτογράφησή τους . 

Κρυπτογραφία  

Η ανάγκη για εμπιστευτικότητα στην ηλεκτρονική συναλλαγή 

ικανοποιείται με την κρυπτογραφία. Ο αποστολέας χρησιμοποιώντας κάποια 

-
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μαθηματική συνάρτηση μετατρέπει το αρχικό κείμενο σε μορφή μη κατανοητή 

για οποιονδήποτε τρίτο (κρυπτογραφημένο κείμενο). Ο παραλήπτης έχοντας 

γνώση του τρόπου κρυπτογράφησης, αποκρυπτογραφεί το κείμενο στην 

αρχική του μορφή. Το μήνυμα παραμένει εμπιστευτικό, μέχρι να 

αποκρυπτογραφηθεί.  

Μία παραδοσιακή μέθοδος κρυπτογράφησης είναι η συμμετρική 
κρυπτογραφία η οποία χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση 

και την αποκρυπτογράφηση. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί και ο παραλήπτης 

αποκρυπτογραφεί με το ίδιο κλειδί. Το κλειδί θα πρέπει να παραμένει μυστικό 

και να είναι γνωστό μόνο στους συναλλασσόμενους. Η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει μειονεκτήματα όσον αφορά την εφαρμογή της σε ανοιχτά δίκτυα 

με πολλούς χρήστες και τις αυξημένες απαιτήσεις της για την ασφάλεια (π.χ. 

αποθήκευση των κλειδιών κ.λπ).  

Η ασύμμετρη κρυπτογραφία (ή κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού- 

public key cryptography) χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την 

κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή 

του δύο κλειδιά. Το δημόσιο κλειδί είναι αυτό που ο χρήστης μπορεί να το 

γνωστοποιήσει σε τρίτους ενώ το ιδιωτικό είναι εκείνο που το φυλάσσει με 

ασφάλεια και μόνο αυτός θα πρέπει να το γνωρίζει και κατέχει. Για να 

επιτευχθεί η εμπιστευτικότητα, ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με το 

δημόσιο κλειδί του παραλήπτη. Έτσι, το μήνυμα μπορεί να 

αποκρυπτογραφηθεί μονάχα από τον παραλήπτη (που είναι ο κάτοχος του 

αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού εκτός και αν η μυστικότητα του ιδιωτικού 

κλειδιού έχει παραβιαστεί).  

Έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη διάφορα πρωτόκολλα 

ασφαλείας που κάνουν χρήση των παραπάνω τεχνικών. Πρωτόκολλο είναι 

ένα σύνολο από κανόνες και πρότυπα που δίνουν τη δυνατότητα στον 

υπολογιστή να ανταλλάσσει πληροφορίες. Το SSL (Secure Sockets Layer), 

αναπτύχθηκε από τη Netscape, και το SET (Secure Electronic Transactions), 

αναπτύχθηκε από τη Visa και τη Mastercard και βρίσκεται στο στάδιο της 

πιλοτικής εφαρμογής.  

-
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Aπό τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα σήμερα χρησιμοποιείται το SSL. 

Πολλές τοποθεσίες στο Internet είναι εξοπλισμένες με προγράμματα που 

χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο αυτό, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο τα μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το να βλέπουν δεδομένα που στέλνονται 

από και προς αυτές τις τοποθεσίες. Oι τοποθεσίες αυτές αποκαλούνται 

"ασφαλείς". Tα κυριότερα προγράμματα ανάγνωσης σελίδων στο Web 

υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και την κρυπτογράφηση που προσφέρει, 

ενώ ενημερώνουν το χρήστη ότι βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία και μπορεί 

να στέλνει πληροφορίες χωρίς να διακινδυνεύει. Mε το πρωτόκολλο αυτό οι 

επικοινωνίες πραγματοποιούνται σε κωδικοποιημένη μορφή και επιπλέον 

γίνεται και έλεγχος της αυθεντικότητας της τοποθεσίας.   

H διαδικασία μιας ασφαλούς επικοινωνίας έχει ως εξής:   

• Tο πρόγραμμα ανάγνωσης σελίδων συνδέεται με την ασφαλή 

τοποθεσία.   

• H ασφαλής τοποθεσία δηλώνει την ταυτότητα της, η οποία ελέγχεται με 

τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από υπηρεσίες πιστοποίησης.   

• H ασφαλής τοποθεσία και το πρόγραμμα ανάγνωσης σελίδων 

συμφωνούν στη χρήση συγκεκριμένου κλειδιού / αλγορίθμου που 

χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση της υπόλοιπης επικοινωνίας.   

• Tα δεδομένα που διακινούνται είναι κρυπτογραφημένα με το κλειδί / 

αλγόριθμο που συμφωνήθηκε στο προηγούμενο βήμα.  

H κρυπτογράφηση γίνεται με χρήση 40bit ή 128bit αλγορίθμου. Eάν έχει 

χρησιμοποιηθεί 40bit κρυπτογράφηση, τότε για να αποκρυπτογραφήσει 

κάποιος τα δεδομένα που ανταλλάχθηκαν θα πρέπει να δοκιμάσει περίπου 

240 διαφορετικά κλειδιά, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί 128bit κρυπτογράφηση, 

τότε θα πρέπει να δοκιμάσει περίπου 2.128 διαφορετικά κλειδιά. Mε τη χρήση 

μεγάλης υπολογιστικής ισχύος η αποκρυπτογράφηση του 40bit κλειδιού 

μπορεί να επιτευχθεί σε μερικές ημέρες, ενώ η αποκρυπτογράφηση του 

128bit κλειδιού, με τα σημερινά δεδομένα, είναι πρακτικά αδύνατη. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι απαγορεύεται από τη νομοθεσία των HΠA η εξαγωγή και η 
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χρήση προγραμμάτων που υποστηρίζουν 128bit κωδικοποίηση εκτός των 

Hνωμένων Πολιτειών και του Kαναδά.   

Πρόσφατα, στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνονται για την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επετράπη η χρήση της τεχνολογίας 

SGC (Server Gated Cryptography) ή International Step-Up encryption, που 

αποτελεί επέκταση του πρωτοκόλλου SSL, από πιστωτικά ιδρύματα και 

άλλων χωρών. H επέκταση αυτή επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον 

διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό, να επικοινωνούν με τους πελάτες τους 

με κωδικοποίηση 128bit.    

H ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων που θα είναι επιπλέον φιλικά προς 

το χρήστη και στα οποία θα πραγματοποιείται η διακίνηση ευαίσθητων 

πληροφοριών χωρίς κίνδυνο υποκλοπής ή αλλοίωσης αναμένεται ότι θα 

προκαλέσει αύξηση της χρήσης του Internet τόσο στον τομέα των εμπορικών 

συναλλαγών, όσο και γενικότερα στον τομέα των επικοινωνιών.  Ο χρήστης 

μπορεί να αναγνωρίσει εάν η σελίδα στην οποία βρίσκεται είναι ασφαλής , 

καθώς το πρωτόκολλο που εμφανίζεται με τη διεύθυνση της τράπεζας 

μετατρέπεται από «http» σε https» και εμφανίζεται παράλληλα και το 

χαρακτηριστικό εικονίδιο με το λουκέτο στο κάτω μέρος της σελίδας. 

IV.  Ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα της τράπεζας  

Η πρόσβαση στα συστήματα των περισσότερων τραπεζών (servers) 

προστατεύεται από τελευταία τεχνολογία Firewall και IDS (Intrusion Detection 

Systems). 

Γενικά το Firewall είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο ελέγχει κάθε 

εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία ανάμεσα στον υπολογιστή του 

χρήστη και στο Διαδίκτυο και επιτρέπει μόνο τις οικείες ή εξουσιοδοτημένες 

συνδέσεις. Με άλλα λόγια επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών , 

απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις 

δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζα σε μη 

αναγνωρισμένους χρήστες.   

-
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Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής προγράμματα firewalls (για 

λειτουργικό σύστημα Windows):  

- ISS: BlackIce PC Protection  

- Network Associates: McAfee Personal Firewall  

- Symantec: Norton Personal Firewall  

- Tiny Software: Tiny Personal Firewall  

- Zone Labs: ZoneAlarm  

(Αν ο υπολογιστής σας έχει λειτουργικό σύστημα Windows XP, τότε έχει ήδη 

εγκατεστημένο πρόγραμμα firewall). 

Τα καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρουν, επίσης, 

μεγάλη γκάμα προγραμμάτων που συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας 

του η/υ σας, όπως συσκευές προστασίας πρόσβασης και κρυπτογράφησης. 

V. Επιπλέον δικλείδες ασφαλείας 

 Εισαγωγή στοιχείων εισόδου 

Καθώς παρατηρήθηκε η εμφάνιση ιών , οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα 

να καταγράφουν πληκτρολογήσεις χρηστών , ορισμένες τράπεζες υιοθέτησαν 

τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου για την καταχώριση των στοιχείων χρήστη 

ή επιλεκτικά την καταχώριση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά (π.χ. το 1ο και 

το 3ο γράμμα του κωδικού). Έτσι , ακόμα κι αν μπορούσε να υποκλαπεί ο 

ένας από τους δύο κωδικούς ταυτοποίησης , δε θα είχε καμία ισχύ η 

αποκλειστική του χρήση και ο χρήστης θα παρέμενε ασφαλής. 
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 Αυτόματη αποσύνδεση χρήστη 

Μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η αυτόματη αποσύνδεση 

χρήστη. Στις περισσότερες εφαρμογές e-banking , η ολοκλήρωση μιας 

συναλλαγής επιτρέπεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο μετά τη λήξη 

του οποίου το σύστημα αποσυνδέει τον χρήστη αυτόματα.  

 
 Μπλοκάρισμα κωδικών  

 

Ανάλογα με την τράπεζα, οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη μπλοκάρονται 

συνήθως μετά από 3 ή 5 συνεχόμενες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής 

στο σύστημα ή σε συνολικά 9 λανθασμένες μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς οι 

συνεχείς λανθασμένες προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες, 

 

 Υποχρεωτική αλλαγή κωδικών 
  

Η πλειονότητα των τραπεζών υποχρεώνει τους χρήστες e-banking 

στην άμεση αλλαγή των προσωπικών κωδικών με κάποιους της επιλογής 

τους, οι οποίοι να εντυπώνονται και πιο εύκολα στη μνήμη. Συνήθης πρακτική 

αποτελεί επίσης η αυτόματη απενεργοποίηση των κωδικών μετά από ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , στο οποίο ο χρήστης δεν έχει προχωρήσει 

σε κάποια συναλλαγή. 

VI.  Διαδικασίες  

Παράλληλα με την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, η διασφάλιση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτεί και την υιοθέτηση αυστηρών 

διαδικασιών από την τράπεζα, όσον αφορά την ανάπτυξη, διαχείριση και 

προσφορά της υπηρεσίας e-banking. Είναι κοινή τραπεζική πρακτική , που 

ακολουθείται και στις υπηρεσίες e-banking , να προστατεύονται τα 

προγράμματα και τα συστήματα από διαδικασίες που απαιτούν συνδυασμένες 

ενέργειες δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων από διαφορετικά τμήματα. 

Παράλληλα όλες οι νέες εφαρμογές σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάτω από 

ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες ελέγχου προτού παραδοθούν. Τέλος, πολλές 

-
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τράπεζες επιλέγουν τη συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς φορείς για 

τον έλεγχο της λειτουργίας των διαδικασιών που ακολουθούν.   

 

-
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4.2.2. Ο ρόλος του χρήστη 

Οι τράπεζες από μόνες τους δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

απόλυτα την ασφάλεια των συναλλαγών, είτε ηλεκτρονικών , είτε φυσικών. Η 

προσοχή και η ανάληψη προληπτικών μέτρων από τη μεριά του χρήστη σε 

συνδυασμό με τις απαραίτητες παροχές από την τράπεζα, μπορούν να 

εξασφαλίσουν την επιτυχία της συναλλαγής. Συγκεκριμένα, κάθε χρήστης 

υπηρεσιών e-banking θα πρέπει να έχει υπόψη του πως: 

- Οι κωδικοί εισόδου στο e-banking είναι αυστηρά προσωπικοί και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ιδιοκτήτης τους να τους μοιράζεται με κανέναν. 

Καλό θα ήταν κάθε χρήστης να αποστηθίζει τους κωδικούς του και να μην 

τους έχει σε γραπτή μορφή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να κλαπούν, και να 

τους αλλάζει τακτικά. Επίσης καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 

που έχουν επιλεχθεί για είσοδο στο e-banking και σε άλλα μη ασφαλή sites. 

- Είναι απαραίτητος ο έλεγχος της διεύθυνσης της ιστοσελίδας , στην 

οποία θα εισάγει τα στοιχεία του, καθώς μπορεί να αποτελεί αντιγραφή 

κάποιου τραπεζικού site , με σκοπό την παραπλάνηση και την απόκτηση των 

προσωπικών του στοιχείων. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση 

δεν είναι εμφανής , ένας ακόμη τρόπος επιβεβαίωσης της ταυτότητας της 

ιστοσελίδας είναι μέσω του εικονιδίου (λουκέτο), το οποίο εμφανίζεται στις 

ασφαλείς τραπεζικές σελίδες. 

- Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση στον υπολογιστή προγράμματος που 

να τον προστατεύει από την απειλή ιών. Καθώς παρατηρείται συνεχώς η 

εμφάνιση καινούργιας μορφής ιών, η συχνή ανανέωση των σχετικών 

προγραμμάτων είναι επίσης απαραίτητη. 

 "Anti-virus", 

Τα πρόγραμματα "Anti-virus", μπορούν να ανιχνεύσουν και να 

διαγράφουν κακόβουλα προγράμματα (ιούς), τα οποία έχουν εγκατασταθεί 

στον υπολογιστή σας.  

-
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Ενδεικτικά, αναφέρονται γνωστοί κατασκευαστές προγραμμάτων "anti-virus": 

- McAfee 

- Symantec  

- Trend Micro 

- F-secure 

 "Anti-spyware" 

Τα Προγράμματα "Anti-spyware" μπορούν να προστατεύσουν , να 

ανακαλύψουν και να διαγράψουν προγράμματα "Spyware". Τα "Spyware" δεν 

είναι απαραιτήτως «κακόβουλα» προγράμματα, αλλά συλλέγουν και μπορούν 

να μεταδώσουν πληροφορίες από τη χρήση που κάνετε στο Internet (π.χ. τις 

σελίδες (sites) που επισκέπτεσθε, τους κωδικούς που πληκτρολογείτε κλπ).  

Ενδεικτικά Anti-Spyware προγράμματα που κυκλοφορούν σήμερα στην 

αγορά και που θα μπορούσατε να προμηθευτείτε είναι τα εξής: 

- Microsoft Windows Antispyware  

- Lavasoft Ad-aware 

-Spybot Search & Destroy 

- Τέλος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση που ο 

υπολογιστής που χρησιμοποιείται δεν ανήκει στο χρήστη (αεροδρόμια , 

internet café κλπ) κυρίως στο τι επιλέγει να αποθηκεύσει σε αυτόν. 

-
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Η Ψηφιακή  ή Ηλεκτρονική υπογραφή 

"Η "νομιμοποίηση" ενός εγγράφου επιτυγχάνονταν ανέκαθεν με την 

υπογραφή που έφερε. Καθώς τα ηλεκτρονικά έγγραφα κάθε είδους τείνουν να 

αντικαταστήσουν τα "παραδοσιακά" χειρόγραφα, αντίστοιχα και η υπογραφή 

του συντάκτη γίνεται "εικονική", ηλεκτρονική. 

Ως ηλεκτρονική υπογραφή, λοιπόν, νοείται κάθε "κλειδωμένη" 

σύντμηση ηλεκτρονικού κειμένου, η οποία παρέχει εγγύηση της 

αυθεντικότητας και της µη αλλοίωσής του. Έχει επιβεβαιωτική λειτουργία (ο 

παραλήπτης είναι βέβαιος ότι το μήνυμα που παραλαμβάνει ανήκει στον 

αποστολέα χωρίς αλλοιώσεις) και εμπιστευτική λειτουργία (µόνο ο 

παραλήπτης µπορεί να διαβάσει το µήνυμα). 

Το ελληνικό Δίκαιο µε ειδική πρόβλεψη (Ν. 2672/1999) προτείνει τον 

όρο "ψηφιακή υπογραφή" αντί για "ηλεκτρονική", και δίνει τον ορισµό της: "Η 

ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή λογικά συνεχιζόμενη με αυτά, 

που χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως ένδειξη υπογραφής του 

περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή 

α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, 

β) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα,  

γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό 

τον έλεγχό του και  

δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να 

μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων". 

Παρά τον ορισµό αυτό, ο εν λόγω νόµος δεν εξοµοιώνει νομικά τη ψηφιακή 

υπογραφή µε την ιδιόχειρη, κενό το οποίο ήρθε να καλύψει το Προεδρικό 
Διάταγµα 150/2001. 

Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν την κρυπτογραφία δημοσίου 

κλειδιού. Ο χρήστης διαθέτει δύο κλειδιά (το δημόσιο και το ιδιωτικό) τα οποία 

έχουν κάποιο μαθηματικό συσχετισμό. Η σχέση των κλειδιών είναι τέτοια 

όπου αν κάποιος γνωρίζει το ένα κλειδί να είναι πρακτικά αδύνατον να 

υπολογίσει το άλλο. Το ένα κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της 

υπογραφής και το άλλο για την επαλήθευσή της. Η διαφοροποίηση από την 

-
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κρυπτογράφηση, έγκειται στο ότι για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής 

υπογραφής ο αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί και για την 

επαλήθευσή της ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του 

αποστολέα. 

Στη διαδικασία της δημιουργίας και επαλήθευσης της υπογραφής 

εμπλέκεται και η έννοια της συνάρτησης κατακερματισμού (ή 

κατατεμαχισμού -one way hash). Με την εφαρμογή της συνάρτησης 

κατακερματισμού, από ένα μήνυμα ανεξαρτήτου του μεγέθους του, παράγεται 

η «σύνοψή του», η οποία είναι μία σειρά από bits συγκεκριμένου μεγέθους 

(π.χ. 128 ή 160 bits). Η σύνοψη του μηνύματος (fingerprint ή message digest) 

είναι μία ψηφιακή αναπαράσταση του μηνύματος, είναι μοναδική για το 

μήνυμα και το αντιπροσωπεύει. 

Η συνάρτηση κατακερματισμού είναι μονόδρομη διότι από την σύνοψη 

που δημιουργεί, είναι υπολογιστικά αδύνατον κάποιος να εξάγει το αρχικό 

μήνυμα. Η πιθανότητα δύο μηνύματα να έχουν την ίδια σύνοψη είναι 

εξαιρετικά μικρή. Αυτό σημαίνει ότι αν το μήνυμα του αποστολέα έχει κάποια 

συγκεκριμένη σύνοψη και το μήνυμα που λάβει ο παραλήπτης 

(χρησιμοποιώντας την ίδια συνάρτηση κατακερματισμού) παράγει διαφορετική 

σύνοψη, τότε το μήνυμα κατά την μετάδοσή του έχει αλλοιωθεί (μη 

ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα μήνυμα συνεπάγεται και τη 

δημιουργία διαφορετικής σύνοψης.  

Η ηλεκτρονική υπογραφή, στην ουσία είναι η κρυπτογραφημένη με το 

ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα σύνοψη. Δηλαδή, η ψηφιακή υπογραφή (σε 

αντίθεση με την ιδιόχειρη υπογραφή) είναι διαφορετική για κάθε μήνυμα!! 

Θεωρώντας ότι ο αποστολέας έχει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι κλειδιών 

και το ιδιωτικό του κλειδί είναι στην πλήρη κατοχή του, τότε το γεγονός ότι ο 

αποστολέας χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να κρυπτογραφήσει το 

μήνυμα, πιστοποιεί στον παραλήπτη που το αποκρυπτογραφεί με το 

αντίστοιχο δημόσιο κλειδί (του αποστολέα) την ταυτότητα του αποστολέα 

-
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(αυθεντικότητα). Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένας τρόπος αυθεντικοποίησης 

του αποστολέα του μηνύματος.  

Μία ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πλαστογραφηθεί εάν ο δικαιούχος 

του ιδιωτικού κλειδιού δεν το έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του (π.χ. χάσει το 

μέσο στο οποίο έχει αποθηκευτεί το ιδιωτικό κλειδί). 

Δημιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής 

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: 

τη δημιουργία της υπογραφής και την επαλήθευσή της. Παρακάτω, θα 

αναφέρουμε βήμα προς βήμα τις ενέργειες του αποστολέα και του παραλήπτη 

ώστε να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της δημιουργίας και επαλήθευσης της 

ψηφιακής υπογραφής. 

 Αποστολέας 

1. Ο αποστολέας χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο κατακερματισμού 

(one way hash) δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος (message digest) που 

θέλει να στείλει. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του μηνύματος, αυτό που θα 

παραχθεί θα είναι μία συγκεκριμένου μήκους σειρά ψηφίων.  

2. Με το ιδιωτικό του κλειδί, ο αποστολέας κρυπτογραφεί τη σύνοψη. Αυτό 

που παράγεται είναι η ψηφιακή υπογραφή. Η υπογραφή είναι ουσιαστικά μία 

σειρά ψηφίων συγκεκριμένου πλήθους. 

3. Η κρυπτογραφημένη σύνοψη (ψηφιακή υπογραφή) προσαρτάται στο 

κείμενο και το μήνυμα με τη ψηφιακή υπογραφή μεταδίδονται μέσω του 

δικτύου (σημειώνεται ότι ο αποστολέας αν επιθυμεί μπορεί να 

κρυπτογραφήσει το μήνυμά του με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη). 

Παραλήπτης 

1. Ο παραλήπτης αποσπά από το μήνυμα την ψηφιακή υπογραφή 

(κρυπτογραφημένη, με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα, σύνοψη).  

-
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2. Εφαρμόζοντας στο μήνυμα που έλαβε τον ίδιο αλγόριθμο 

κατακερματισμού, ο παραλήπτης δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος. 

3. Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, την 

κρυπτογραφημένη σύνοψη του μηνύματος ( ψηφιακή υπογραφή). 

4.   Συγκρίνονται οι δύο συνόψεις και αν βρεθούν ίδιες, αυτό σημαίνει ότι το 

μήνυμα που έλαβε ο παραλήπτης είναι ακέραιο. Αν το μήνυμα έχει 

μεταβληθεί, η σύνοψη που θα παράγει ο παραλήπτης θα είναι διαφορετική 

από την σύνοψη που έχει κρυπτογραφηθεί. 

Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής  

 

Οι παραπάνω διεργασίες γίνονται από το ανάλογο λογισμικό στον υπολογιστή 
του χρήστη.  

     

-
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Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής  

 

 

Ψηφιακά πιστοποιητικά 

Με την λήψη ενός μηνύματος με ηλεκτρονική υπογραφή, ο 

παραλήπτης επαληθεύοντας την ηλεκτρονική υπογραφή βεβαιώνεται ότι το 

μήνυμα είναι ακέραιο. Ο παραλήπτης για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Αυτό όμως που 

δεν μπορεί να γνωρίζει ο παραλήπτης με βεβαιότητα, είναι αν ο αποστολέας 

του μηνύματος είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Θεωρώντας ότι ο 

κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι 

(και η μυστικότητα του ιδιωτικού κλειδιού δεν έχει παραβιαστεί) ο αποστολέας 

του μηνύματος που υπέγραψε, δεν μπορεί να αρνηθεί το περιεχόμενο του 

μηνύματος που έστειλε (μη αποποίηση). 

Κατά συνέπεια, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος του 

ιδιωτικού κλειδιού, και μόνον αυτός, δημιούργησε την ηλεκτρονική υπογραφή 

και ότι το δημόσιο κλειδί του αποστολέα που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης για 

-
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την επαλήθευση της υπογραφής είναι όντως του αποστολέα. Απαιτείται 

δηλαδή, η ύπαρξη ενός μηχανισμού τέτοιου, ώστε ο παραλήπτης να μπορεί 

να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του προσώπου με το δημόσιο κλειδί. Ο 

μηχανισμός αυτός θα πρέπει να υλοποιείται από μία οντότητα που εμπνέει 

εμπιστοσύνη και που εγγυάται ότι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αντιστοιχεί 

το συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί. 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι η οντότητα που παρέχει 

την υπηρεσία εκείνη με την οποία πιστοποιείται η σχέση ενός προσώπου με 

το δημόσιο κλειδί του.  Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό, είναι με την 

έκδοση ενός πιστοποιητικού (ένα ηλεκτρονικό αρχείο) στο οποίο ο Πάροχος 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης  πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου  και το 

δημόσιο κλειδί του. 

Από τους σημαντικότερους τύπους ψηφιακών πιστοποιητικών είναι το 

πιστοποιητικό δημοσίου κλειδιού ( public key certificate). Ο στόχος του 

πιστοποιητικού δημοσίου κλειδιού είναι η δημιουργία μιας σχέσης 

ταυτοποίησης μεταξύ του δημοσίου κλειδιού και του δικαιούχου του. Το 

πιστοποιητικό αναφέρει το δημόσιο κλειδί (το οποίο και είναι το αντικείμενο 

του πιστοποιητικού) και επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό είναι ο δικαιούχος του αντίστοιχου ιδιωτικού 

κλειδιού. Έτσι ο παραλήπτης που λαμβάνει ένα μήνυμα με ψηφιακή 

υπογραφή, μπορεί να είναι σίγουρος ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το 

πρόσωπο που το υπογράφει.  

Το ψηφιακό πιστοποιητικό, είναι στον ηλεκτρονικό κόσμο ότι είναι το 

διαβατήριο στο φυσικό κόσμο. Η συσχέτιση ενός δημοσίου κλειδιού με τον 

δικαιούχο του γίνεται με χρήση της ψηφιακής υπογραφής του Παρόχου 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης, όπου ο Πάροχος με την ψηφιακή του υπογραφή, 

υπογράφει το πιστοποιητικό του δικαιούχου. Αν ένας χρήστης εμπιστεύεται 

έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, εμπιστεύεται και το πιστοποιητικό 

που ο Πάροχος εκδίδει.  

-
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Ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης μπορεί να έχει πιστοποιήσει 

ή να έχει πιστοποιηθεί από έναν άλλον, στα πλαίσια μίας σχέσης 

εμπιστοσύνης. Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει έναν Πάροχο και δεν ξέρει αν 

πρέπει να εμπιστευθεί ένα πιστοποιητικό που αυτός έχει εκδώσει, και ο 

Πάροχος αυτός έχει δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με έναν άλλο 

Πάροχο που ο χρήστης εμπιστεύεται, τότε ο χρήστης μπορεί να εμπιστευθεί 

τον πρώτο Πάροχο. Ο χρήστης, μπορεί να επαληθεύσει τη ψηφιακή 

υπογραφή του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης που έχει εκδώσει ένα 

ψηφιακό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Παρόχου, για 

το οποίο (δημόσιο κλειδί) ένας άλλος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

μπορεί να έχει εκδώσει πιστοποιητικό κ.λπ.  

Παράδειγμα προβολής πιστοποιητικού

-
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Ένδειξη ψηφιακής υπογραφής σε μήνυμα με πιστοποιητικό  

 

 

 

Ένα πιστοποιητικό εφόσον διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι για 

κάποιους λόγους δεν είναι έγκυρο (π.χ. αν το ιδιωτικό κλειδί του δικαιούχου 

έχει γίνει γνωστό σε τρίτους ή το πρόσωπο εξαπάτησε τον Πάροχο 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης ως προς τα στοιχεία της ταυτότητάς του κ.λπ), τότε 

ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης προβαίνει στην ανάκλησή του, όπως 

ρυθμίζεται από τη νομοθεσία.  

Νομικό πλαίσιο - Ο Ρόλος της ΕΕΤΤ 

Για την εγκυρότητα μιας καθημερινής συναλλαγής απαιτείται η 

υπογραφή του συναλλασσόμενου. Η υπογραφή σε ένα κείμενο, αποτελεί 

απόδειξη ότι το υπογράφον  το περιεχόμενο του κειμένου πρόσωπο γνωρίζει, 

αναγνωρίζει, αποδέχεται το κείμενο αυτό. Ο υπογράφων δεν μπορεί να 

αρνηθεί το από αυτόν υπογεγραμμένο περιεχόμενο, εκτός από συγκεκριμένες 

περιπτώσεις εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς (πλαστογραφία, απάτη 

κ.λπ). Ένα υπογεγραμμένο κείμενο έχει νομική υπόσταση και επικυρώνει τη 

συναλλαγή.  

-
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Το Π.Δ. 150/2000 που εναρμόνισε την Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, καθόρισε το πλαίσιο εκείνο μέσα στο 

οποίο μία ψηφιακή υπογραφή αναγνωρίζεται νομικά ως ιδιόχειρη. Αυτό 

σημαίνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που 

συμβάλλονται  σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή, και υπογράφουν ηλεκτρονικά, 

δεν μπορεί να την αρνηθούν.  

Επιπλέον, το προεδρικό Διάταγμα, εκτός των άλλων,  

·        καθόρισε τους όρους που πρέπει να ισχύουν σε ψηφιακά πιστοποιητικά 

για να θεωρούνται αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και τους όρους που πρέπει 

να πληρούν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης για να παρέχουν 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. 

·        έθεσε τις αρχές λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την 

παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης 

·        έθεσε τις προϋποθέσεις νομικής αναγνώρισης εντός ΕΕ των 

αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που εκδίδονται από Παρόχους Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης εγκατεστημένους σε χώρες εκτός ΕΕ, και άλλες σχετικές 

προβλέψεις που αφορούν διεθνείς πτυχές. 

·        έθεσε το πλαίσιο της  ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

·        ανέθεσε στην ΕΕΤΤ συγκεκριμένες αρμοδιότητες.  

Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ όπως απορρέουν από το ΠΔ 150/2001, είναι 

επιγραμματικά οι εξής: 

·        Η παροχή Εθελοντικής Διαπίστευσης, ύστερα από έγγραφη αίτηση του 

ενδιαφερόμενου Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειμένου να 

επιτευχθεί βελτιωμένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης. (άρθρο 4 

παρ. 5 εδ.α) ή η ανάθεση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του έργου αυτού. 

Με την Εθελοντική Διαπίστευση απονέμονται δικαιώματα και επιβάλλονται 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελών, στον Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης. 

-
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·        Η εποπτεία και ο έλεγχος των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης, καθώς και των φορέων διαπίστευσης και ελέγχου 

της συμμόρφωσης των υπογραφών προς το Παράρτημα ΙΙΙ του πδ. 150/2001 

(εφόσον η ΕΕΤΤ αναθέσει τέτοια καθήκοντα σε άλλους φορείς) (άρθρο 4 παρ. 

8). 

·        Η διαπίστωση της συμμόρφωσης των διατάξεων δημιουργίας 

υπογραφής (υλικού ή λογισμικού που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του 

ιδιωτικού κλειδιού για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής) προς το 

Παράρτημα ΙΙΙ του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001 (άρθρο 4 παρ. 2, εδ.α) 

ή ανάθεση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του έργου αυτού.  

·        Η επιβολή προστίμων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης, οι οποίοι 

ενεργούν ως διαπιστευμένοι, χωρίς να είναι (άρθρο 4 παρ.9) 

·        Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επωνυμίες και τις 

διευθύνσεις όλων των διαπιστευμένων εθνικών Παρόχων Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις παραπάνω πληροφορίες 

(άρθρα 8 παρ. 2 και 3). 

Η ΕΕΤΤ με την υπ. αρ. 248/71 Απόφασή της «Κανονισμός Παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής» (ΦΕΚ 603/Β/16-5-

2002) ρυθμίζει ζητήματα των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και θέτει το 

θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστημένων στην 

Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης.  

-
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4.3. ΚΑΝΟΝΕΣ  ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   
 

Όπως είναι φυσικό, δεν παραμονεύουν κίνδυνοι σε κάθε γωνία του 

κυβερνοχώρου.  Δεν σημαίνει πως όποιος έρχεται σε επαφή μαζί σας θα σας 

βλάψει ή θέλει να σας βλάψει.  

 

4.3.1. ΕΝΩΣΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ   
 

Η Ένωση Γερμανικών Τραπεζών προτείνει  10 κανόνες που 

περιγράφονται στη συνέχεια, οι οποίοι αν ακολουθηθούν μπορούν να 

ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για 

τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο και έτσι να περιοριστούν οι  κίνδύνοι 

στο ελάχιστο.  

 

Κανόνας 1ος: 
 
Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα που στέλνετε μέσω ανοικτών 
δικτύων.  
 

Κάθε μη ασφαλής μεταβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου μπορεί 

να υποκλαπεί από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα ή να προβληθεί στα 

συστήματά τους.   Συνεπώς, δεν θα πρέπει ποτέ να στέλνετε ευαίσθητα 

δεδομένα μέσω ανοικτών δικτύων, εκτός αν είναι κρυπτογραφημένα. 

Προστατεύστε την εμπιστευτική σας αλληλογραφία χρησιμοποιώντας 

ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης.  
  Οι τράπεζες έχουν λάβει μέτρα, για να διασφαλίσουν πως όσα 

δεδομένα αποστέλλονται κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών στο 

διαδίκτυο, μεταβιβάζονται με τη χρήση ασφαλούς τεχνολογίας 

κρυπτογράφησης. Εισάγετε το PIN και τον μοναδικό κωδικό μίας χρήσης μόνο 

όταν βρίσκεστε στις ασφαλείς σελίδες της τράπεζάς σας και η σύνδεση είναι 

κρυπτογραφημένη .   Μία μέθοδος επαλήθευσης είναι να ελέγξετε ότι το URL 
της τράπεζάς σας ξεκινά με το πρόθεμα «https://». 

 

-
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Τι σημαίνει το URL 
Πρόκειται για τα αρχικά των λέξεων Uniform Resource Locator και είναι 

η τεχνική ορολογία για την ηλεκτρονική διεύθυνση μιας εταιρίας ή ενός 

προσώπου στο διαδίκτυο  

 Μην ξεχνάτε πως όσα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά τη διάρκεια 

τραπεζικών συναλλαγών στο διαδίκτυο δεν κρυπτογραφούνται αυτομάτως 

όταν αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, άρα θα πρέπει να προστατεύονται 

από πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 

 

Κανόνας 2ος:  
 
Βεβαιωθείτε με ποιον έχετε να κάνετε. 
 

Στο διαδίκτυο, δεν δηλώνουν όλοι την πραγματική τους ταυτότητα.  

Είναι σχετικά εύκολο για έναν ειδικό να πλαστογραφήσει μια διεύθυνση e-mail 

ή ακόμα και να παραχαράξει ολόκληρη ιστοσελίδα — ενδεχομένως την 

ιστοσελίδα κάποιας τράπεζας που θέλετε να επισκεφθείτε. 

  Ελέγξτε το URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος 

πλοήγησης και βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση της τράπεζάς σας στο διαδίκτυο 

είναι γραμμένη σωστά. Η παραμικρή παρέκκλιση μπορεί να αποτελεί ένδειξη 

ότι η ιστοσελίδα είναι ψεύτικη.  

 Ελέγξτε, επίσης τις πληροφορίες ασφαλείας που παρέχει το 

πρόγραμμα πλοήγησης, όπως τα αποτελέσματα της επαλήθευσης 

πιστοποιητικού. Μεταξύ άλλων, έτσι είναι δυνατή η εξακρίβωση, από μια 

ανεξάρτητη αρχή, των διαπιστευτηρίων του διακομιστή με τον οποίο 

συνδέεστε.    
Είναι απαραίτητο η ιστοσελίδα στην οποία καταχωρείτε τους 

προσωπικούς σας κωδικούς εισόδου να είναι πιστοποιημένη από έναν 

ανεξάρτητο παροχέα πιστοποίησης (Trusted Third Party). Αυτό μπορεί 

εύκολα να αναγνωριστεί από την εμφάνιση ενός μικρού εικονιδίου με μορφή 

λουκέτου στο κάτω μέρος των σελίδων e-Banking, μέσω του οποίου 

μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι βρίσκεστε στο σωστό προορισμό.  

-
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Δεν θα πρέπει να εμπιστευτείτε κάποια διεύθυνση, αν ο (φερόμενος 

ως) κάτοχός της είναι και εκδότης του πιστοποιητικού.  Αν έχετε αμφιβολίες, 

μπορείτε να λάβετε από την τράπεζά σας πληροφορίες σχετικά με αξιόπιστες 

αρχές πιστοποίησης. 
 Μην γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα αν δεν είστε βέβαιοι ποιος 

τα λαμβάνει και ποια θα είναι η τύχη τους.  Να είστε καχύποπτοι απέναντι σε 

κάθε παρέκκλιση από τα συνηθισμένα, όπως λόγου χάρη αιτήματα να 

εισάγετε το PIN σας σε κάποια στιγμή που δεν το περιμένετε.  

 

Κανόνας 3ος: 
 
Προσοχή με ευαίσθητα δεδομένα και μέσα πρόσβασης 

 
Προστατέψτε τους κωδικούς και τα μέσα πρόσβασής σας (PIN, 

μοναδικούς κωδικούς μιας χρήσης ή «έξυπνες» κάρτες) από κάθε μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση. Ποτέ μη αποθηκεύετε ευαίσθητα δεδομένα 

(κωδικούς πρόσβασης, PIN, και μοναδικούς κωδικούς μιας χρήσης, αριθμούς 

πιστωτικών καρτών) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αν ο η/υ δεν 

χρησιμοποιείται μόνο από εσάς (λόγου χάρη, ο υπολογιστής στης δουλειά 

σας), θα είναι δυνατό σε τρίτους να δουν τα στοιχεία. Επιπλέον, μπορεί 

κάποια ειδικά προγράμματα που έχουν κατορθώσει να παρεισφρήσουν στον 

υπολογιστή σας, να είναι σε θέση να υποκλέψουν τα δεδομένα σας και να τα 

μεταβιβάσουν, λόγου χάρη, μέσω e-mail. Αν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό 

ασφαλείας, όπως συσκευή ανάγνωσης «έξυπνων» καρτών με πληκτρολόγιο 

εισαγωγής PIN, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τους μυστικούς κωδικούς μόνο όταν 

σας το ζητά η συσκευή. 

Το πιο σημαντικό είναι να μην αποθηκεύετε τον κωδικό σύνδεσής σας 

με το Διαδίκτυο. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να προστατευθείτε από 

ανεπιθύμητες συνδέσεις. 

 

-
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Κανόνας 4ος:
 
Επιλέξτε ασφαλή κωδικό πρόσβασης 
 

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να ξεκινήσετε 

μια εφαρμογή όπως το online banking, συνήθως αρχίζετε με την εισαγωγή 

ενός κωδικού πρόσβασης. Πρόκειται για ένα προσωπικό εμπιστευτικό 

στοιχείο, το οποίο σας βοηθά να αποδείξετε την ταυτότητά σας και δείχνει ότι 

είστε εξουσιοδοτημένοι να εργαστείτε σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή σε 

μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Συνεπώς, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να μην 

αποκαλύπτετε σε κανέναν το συγκεκριμένο στοιχείο. Επίσης, δεν πρέπει να  

γράφετε πουθενά τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

μοναδικός και να μαντεύεται δύσκολα. 

Ο καλός κωδικός πρόσβασης περιλαμβάνει από έξι έως οκτώ 

χαρακτήρες και έναν συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμών 

και ειδικών συμβόλων. Καλό θα είναι να αποφεύγονται κύρια ονόματα, 

γνωστοί όροι της καθομιλουμένης, επαναλήψεις ενός χαρακτήρα (π.χ. ΑΑΑ-

ΑΑΑ) ή ακολουθίες γραμμάτων του πληκτρολογίου (π.χ. qwerty). Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι επιλογής κωδικών πρόσβασης που δύσκολα μαντεύονται: 

μια απλή μέθοδος είναι να φτιάξετε έναν κωδικό από τα πρώτα γράμματα 

ενός γνωμικού ή ποιήματος. Η προσθήκη ειδικών συμβόλων ή αριθμών 

μπορεί να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Λόγου χάρη, το 

«2gmsksa» μπορεί να σημαίνει «δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα». 

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας αν έχετε λόγους να υποψιάζεστε ότι 

μπορεί κάποιος να τον έχει ανακαλύψει. 

 

Κανόνας 5ος:  

 
Χρησιμοποιείτε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές 
 

Μην κατεβάζετε στον σκληρό σας δίσκο προγράμματα από το 

διαδίκτυο, εκτός αν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η πηγή είναι αξιόπιστη. 

Εξακριβώστε την ταυτότητα του προμηθευτή. Με τη φόρτωση προγραμμάτων 

-
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ή το άνοιγμα συνημμένων αρχείων e-mail, μπορούν να παρεισφρήσουν στον 

υπολογιστή σας ιοί ή Trojan. Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία αν δεν 

γνωρίζετε τον αποστολέα τους ή το περιεχόμενό τους. Πρώτα αποθηκεύστε το 

περιεχόμενο και στη συνέχεια, προτού το ανοίξετε, ελέγξτε το με κάποιο 

πρόγραμμα ασφαλείας  Σκεφτείτε αν πρέπει να εγκαταστήσετε προσθήκες 

ήχου ή τρισδιάστατης εικόνας στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, επειδή 

μπορεί, επίσης, να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτους κινδύνους για την ασφάλεια 

του υπολογιστή σας. 

 

Κανόνας 6ος:  

 
Χρησιμοποιήστε ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων 
 

Να χρησιμοποιείτε μόνο την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος 

πλοήγησης διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος που προτιμάτε. Μόνο 

οι πιο πρόσφατες εκδοχές δημοφιλούς διαδικτυακού λογισμικού εγγυώνται 

την εξάλειψη κάθε γνωστής διαρροής ασφαλείας.  

Οι παραγωγοί λογισμικού αναπτύσσουν, επίσης, μικρά προγράμματα 

γνωστά ως διορθώσεις σφαλμάτων (bug fixes) ή διορθωτικές εκδόσεις 

(patches), για την επίλυση προβλημάτων ασφαλείας που έχουν ανακαλύψει. 

Πρέπει να εγκαταστήσετε το συντομότερο δυνατό αυτές τις διορθώσεις 

ασφαλείας ή διορθωτικές εκδόσεις για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας 

από γνωστές αδυναμίες ασφαλείας. Μείνετε συντονισμένοι με τις πιο 

πρόσφατες εξελίξεις: οι περισσότεροι κατασκευαστές — και οι τράπεζες — 

διατηρούν για τον σκοπό αυτό υπηρεσίες ενημέρωσης. Η Microsoft, λόγου 

χάρη, παρέχει, στη διεύθυνση http://windowsupdate.microsoft.com, μια 

υπηρεσία η οποία θα ελέγξει πόσο ενημερωμένος είναι ο Internet explorer και 

το λειτουργικό σύστημα Windows, και θα σας εφοδιάσει με τις τυχόν 

απαραίτητες διορθωτικές εκδόσεις. 

 

-
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Κανόνας 7ος:  

 
Εκτελέστε έλεγχο ασφαλείας στον υπολογιστή σας 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για τραπεζικές συναλλαγές 

στο διαδίκτυο, αφιερώστε μερικά λεπτά για να εκτελέσετε έναν προσωπικό 

έλεγχο ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 

προστατεύουν τον υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται, λόγου χάρη, ο κωδικός που σας ζητά να εισάγετε το 

λειτουργικό σύστημα ή το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης (screen saver), 

κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. 

Να έχετε κατά νου ότι αν δεν είστε ο μοναδικός χρήστης ενός 

υπολογιστή — όπως, λόγου χάρη, συμβαίνει στα Internet café — δεν 

μπορείτε ποτέ να γνωρίζετε ακριβώς τι είδους προγράμματα εκτελούνται. 

Είναι δυνατόν ακόμα και να έχει γίνει παρέμβαση στο πληκτρολόγιο. Σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον είναι αδύνατον να περιμένετε ότι η ασφάλεια θα είναι 

απόλυτη. Αν είστε υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσετε κάποιο Internet cafe 

για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, να καθαρίζετε πάντα 

στη συνέχεια την προσωρινή μνήμη (cache) του προγράμματος πλοήγησης, 

έτσι ώστε οι επόμενοι χρήστες να μην μπορούν να ανακαλέσουν σελίδες που 

επισκεφθήκατε και να δουν κωδικούς πρόσβασης που έχετε τυχόν εισάγει. 

 
Κανόνας 8ος

 
Ενεργοποιείστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησης 
 

Ενεργοποιείστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος 

πλοήγησής σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ενισχύσετε σημαντικά την 

ασφάλειά σας στο διαδίκτυο, με την έξυπνη χρήση των επιλογών ασφαλείας 

του προγράμματος πλοήγησής σας και μόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να 

μπλοκάρετε τα ActiveX Controls και να επιτρέπετε την εκτέλεση 

προγραμμάτων Java Applet μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης. Πρόκειται για μικρά, 

ανεξάρτητα προγράμματα ενεργού περιεχομένου, τα οποία εκτελούνται στον 

-
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υπολογιστή σας και μπορούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 

ενεργοποιήσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες (όπως την αποστολή του κωδικού 

πρόσβασής σας σε κάποιον τρίτο, μέσω e-mail).  

Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης καταχώρησης του 

προγράμματος πλοήγησης, η οποία αποθηκεύει τα ονόματα χρήστη και τους 

κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε και προτείνει αντιστοιχίσεις. 

 

Κανόνας 9ος

 
Εγκαταστήστε προγράμματα ανίχνευσης ιών και πρόσθετο λογισμικό 
ασφαλείας 
 

Εγκαταστήστε πρόσθετο λογισμικό ασφαλείας. Υπάρχουν προβλήματα 

ασφαλείας που δεν μπορούν να λυθούν μόνο με τα τυπικά εργαλεία του 

λειτουργικού σας συστήματος. Ένα σημαντικό πρόσθετο εργαλείο είναι κάθε 

αποδοτικό πρόγραμμα ανίχνευσης ιών, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς, άρα 

είναι σε θέση να εντοπίζει νέους ιούς. Σχεδόν κάθε μέρα ανακαλύπτονται νέοι 

ιοί και είναι πάρα πολύ πιθανό να προσβληθείτε ενώ «σερφάρετε» στο δίκτυο. 

Μην ξεχνάτε πως, όσο βρίσκεστε στο διαδίκτυο, διάφοροι τρίτοι μπορούν να 

σχηματίσουν εικόνα του είδους των πληροφοριών που βρίσκονται στον 

υπολογιστή σας, επειδή έχει τη δική του διεύθυνση στον ιστό, άρα μπορεί να 

δεχθεί εξωτερικές προσβάσεις. 

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει επαρκή μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζετε 

τον κίνδυνο να αποκτήσουν κάποια μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 

πρόσβαση στα δεδομένα του υπολογιστή σας. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα 

να ανοίξουν οι χάκερ "κερκόπορτα" (back door) στον υπολογιστή σας και να 

τη χρησιμοποιούν κάθε φορά που βρίσκεστε στο διαδίκτυο, για να στέλνουν, 

λόγου χάρη, εν αγνοία σας ανεπιθύμητα e-mail (spam). Η ύπαρξη 

προσωπικού τείχους ασφαλείας (firewall) μπορεί να σας προστατεύσει από 

τέτοιου είδους επιθέσεις.  

 

-
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Κανόνας 10ος

 
Να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας 
 

Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας είναι ένας από 

τους χρυσούς κανόνες για κάθε χρήστη υπολογιστή — είτε διενεργεί 

τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο είτε όχι. Συνήθως είναι εξαιρετικά 

περίπλοκο, αν όχι αδύνατο, να διασώσετε δεδομένα μετά τη διαγραφή ή την 

καταστροφή τους. Ένας βολικός τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 

είναι η χρήση κινητών μονάδων σκληρού δίσκου, συσκευών εγγραφής CD ή 

DVD, ή μονάδων μαγνητοταινίας. 

Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, μην ξεχνάτε να δημιουργείτε σε τακτική 

βάση αντίγραφα ασφαλείας των νέων ή τροποποιημένων αρχείων. Επίσης, 

φυλάξτε τα αντίγραφα ασφαλείας σε ασφαλές μέρος, δηλαδή ξεχωριστά από 

τον υπολογιστή σας και προστατευμένα από κάθε μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση. 

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (στα γερμανικά) θα 

βρείτε στη διεύθυνση http://sicherheit-im-internet.de. 

4.3.2.ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ   
 

Πρόσθετες πληροφορίες για κανόνες ασφαλείας μπορούμε να βρούμε 

και στις ιστοσελίδες των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες μεταξύ άλλων 

προειδοποιούν  τους πελάτες τους  : 

 

1. Διαγράφετε τα προσωρινά αρχεία Internet από τον υπολογιστή σας 

μετά από κάθε χρήση του e-banking της τράπεζας που επισκεφτήκατε και 

ιδιαίτερα σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε υπολογιστές που δεν ανήκουν σε 

σας ή χρησιμοποιούνται από άλλους.  

Για να σβήσετε τα προσωρινά αρχεία : 

Αν χρησιμοποιείτε Microsoft Internet Explorer έκδοση 5 ή 6: 

Επιλέξτε ‘Εργαλεία’ ('Tools') και μετά ‘Επιλογές Internet’ ('Internet Options'). 

-
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Επιλέξτε ‘Γενικά’ ('General') και από τα ‘Προσωρινά αρχεία Internet’ 

('Temporary Internet Files') πατήστε το πλήκτρο ‘Διαγραφή αρχείων’ ('Delete 

Files').  

2. Μην αγνοείτε «περίεργες συμπεριφορές» του υπολογιστή σας 

• Εμφάνιση διαφημιστικών παραθύρων στην οθόνη σας, ακόμα κι αν δεν 

είστε συνδεδεμένοι στο Internet 

• Αλλαγή της αρχικής σελίδας του Web Browser, χωρίς βέβαια εσείς να 

την έχετε αλλάξει . 

• Εμφάνιση νέας γραμμής εργαλείων (toolbar) στον Web Browser χωρίς 

την έγκρισή σας 

• Καθυστέρηση στην εκτέλεση εντολών  
 

3. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία απομνημονεύσεως κωδικών από το 

πρόγραμμα πλοηγήσεως: 

>Στον Internet Explorer: 

• Επιλέξτε Εργαλεία>Επιλογές Internet >Περιεχόμενο>Αυτόματη 

Καταχώρηση  

(Tools>Internet Options>Content>AutoComplete) 

• Πατήστε το πλήκτρο ‘Καθαρισμός φορμών’ (‘Clear Forms’)  

• Πατήστε το πλήκτρο ‘Καθαρισμός Passwords’ (‘Clear Passwords’). 

 

4.3.3. ΕΝΩΣΗ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ    
 

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμβουλές από την Ένωση 

Αγγλικών Τραπεζών.  
Τα στοιχεία που θα αναφέρουμε παρακάτω είναι αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήγαγε η Consumer Research Tickbox.net κατά παραγγελία 

της APACS (2005) για να διαπιστώσει τη συμπεριφορά των Βρετανών που 

ψωνίζουν στο διαδίκτυο. Το μέγεθος του δείγματος (σύνολο 2.257, άτομα που 

ψωνίζουν στο διαδίκτυο 2.104) θεωρείται αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό 

όλων των περιοχών και /ή πόλεων. 

-
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 Πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο 

χρησιμοποιούν, πλέον, το διαδίκτυο για να μπαίνουν στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ενώ 21 εκατομμύρια ψωνίζουν 

τακτικά online. 

 1 στα 8 άτομα που ψωνίζουν στο διαδίκτυο ξεχνούν να αποσυνδεθούν, 

αφήνοντας τα οικονομικά τους στοιχεία στη διάθεση άλλων. 

 Σχεδόν οι μισές γυναίκες και τα μισά άτομα ηλικίας 16-24 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο αγνοούν τι είναι το phishing 

 1 στα 4 άτομα που ψωνίζουν στο διαδίκτυο δεν ελέγχει αν οι 

ιστοσελίδες είναι ασφαλείς. 

 Πάνω από το ένα δεύτερο του πληθυσμού δεν γνωρίζει ακόμα ότι 

μπορεί να ενισχύσει την προστασία των αγορών του στο διαδίκτυο, 

δηλώνοντας συμμετοχή, όποτε δίνεται η ευκαιρία, στα συστήματα 

ασφάλειας κωδικών πρόσβασης διαδικτύου που παρέχουν οι «Verified 

by Visa» και «MasterCard SecureCode». 

 

Τα μέτρα ασφαλείας που προτείνει η Ένωση Αγγλικών Τραπεζών είναι: 

 

 Φροντίστε για την ασφάλεια των καρτών σας και των στοιχείων τους 

στον πραγματικό κόσμο. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές απάτες 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα κλοπής στοιχείων που αφορούν κάρτες 

στον πραγματικό κόσμο και χρησιμοποίησής τους στο διαδίκτυο, 

φροντίστε, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή για την ασφάλειά τους. 

 Να ελέγχετε πάντα τα αντίγραφα των λογαριασμών σας. Να ελέγχετε 

τα αντίγραφα αμέσως μόλις τα λαμβάνετε. Αν δείτε στον λογαριασμό 

σας κάποια συναλλαγή που δεν κάνατε, επικοινωνήστε αμέσως με την 

τράπεζα ή την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας. Σκίστε ή καλύτερα 

καταστρέψτε, κάθε έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

οικονομικές σας υποθέσεις. 

 Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείτε μια κάρτα μόνο για το 

διαδίκτυο με μειωμένο πιστωτικό όριο. Αν κάνετε τακτικά συναλλαγές 

μέσω διαδικτύου, εξετάστε το ενδεχόμενο να ανοίξετε ξεχωριστό 

-
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λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, αποκλειστικά για αυτές . Έτσι θα είστε 

σε θέση να ελέγχετε τις συναλλαγές με μια ματιά. 

 Να τυπώνετε τις παραγγελίες σας. Όταν ψωνίζετε στο διαδίκτυο 

βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τυπωμένο αντίτυπο της παραγγελίας σας, 

καθώς και των όρων του λιανοπωλητή. Όταν πραγματοποιείται αγορές 

από το εξωτερικό, να θυμάστε ότι ίσως αποδειχθεί δύσκολο να 

ζητήσετε αποζημίωση σε περίπτωση προβλήματος, αν, όμως, έχετε 

κρατήσει κάθε σχετική πληροφορία θα βοηθήσετε την τράπεζά σας να 

αναλάβει την υπόθεση σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε 

προβλήματα. 

 Να τηρείτε αντίγραφα των παραγγελιών σας. Τυπώστε την παραγγελία 

σας και κάντε αντίγραφα των όρων του λιανοπωλητή, της πολιτικής 

επιστροφών και των όρων παράδοσης. Η ύπαρξη κάθε σχετικής 

πληροφορίας θα βοηθήσει την τράπεζά σας να αναλάβει την υπόθεση 

σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα. 

 Να γνωρίζετε τους όρους και τις διατάξεις. Να έχετε πλήρη επίγνωση 

των υποχρεώσεων εξόφλησης που αναλαμβάνετε. 

 Ελέγχετε τα αντίγραφα του τραπεζικού λογαριασμού σας. Αν 

ανακαλύψετε κάποια συναλλαγή που δεν κάνατε, επικοινωνήστε 

αμέσως με την τράπεζά σας. 

 Καταστρέψτε τα αντίγραφα του τραπεζικού λογαριασμού και του 

λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. Όταν πετάτε αντίγραφα 

λογαριασμών, καθώς και κάθε άλλη απόδειξη ή οικονομική 

πληροφορία, σκίστε τα ή καταστρέψετέ τα, ώστε να είναι αδύνατον να 

περιέλθουν τα στοιχεία τους στην κατοχή ατόμων που ψάχνουν στους 

σκουπιδοτενεκέδες. 

 Προστατέψτε την κάρτα σας. Ποτέ μην αφήνετε αφύλαχτη την κάρτα 

σας ή τα στοιχεία της, ποτέ μην αφήνετε άλλον να τη χρησιμοποιεί και 

μην αφήνετε κανέναν να βγάζει φωτοτυπίες του πίσω μέρους της. 

-
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www.mastercard.co.uk/securecode 
 

 
 

www.visaeurope.com/verified 

-
 

http://www.visaeurope.com/verified
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4.4.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

 
Η Ένωση Αγγλικών τραπεζών προτείνει τις παρακάτω ιστοσελίδες ως πηγή 

άντλησης πληροφοριών για πιο ασφαλείς συναλλαγές μέσω διαδικτύου . 

 

www.banksafeonline.org.uk 

www.cardwatch.org.uk  

www.getsafeonline.org.uk 

www.identitytheft.org.uk 

www.consumerdirect.gov.uk 

www.visaeurope.com/verified 

www.mastercard.co.uk/securecode 

www.antiphishing.org   
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         Κάνοντας μία ανασκόπηση των όσων αναφέρθησαν σε αυτήν την 

εργασία τα συμπεράσματα δε θα μπορούσαν παρά να προέρχονται από τις 

ίδιες τις τράπεζες . Στο Δελτίο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ιούλιος – 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003 σε αφιέρωμα για το e-banking  μπορούμε να 

δούμε τις διαπιστώσεις της Εθνικής Τράπεζας , της EFG Eurobank Ergasias , 

της Τράπεζας Πειραιώς και άλλων. Οι Κ. Γιαννακοπούλου και Ν. Κυρεζής  

από την Εθνική Τράπεζα επισημαίνουν τα παρακάτω: 

«Οι προοπτικές του internet banking, της ηλεκτρονικής τραπεζικής , 

είναι αρκετά καλές και θα γίνονται ολοένα καλύτερες , καθώς η καταναλωτική 

συμπεριφορά , ο σύγχρονος τρόπος ζωής , αλλά και οι επιδιώξεις των 

τραπεζών για μείωση του λειτουργικού κόστους και παροχή καλύτερης 

εξυπηρέτησης στον πελάτη θα εντείνονται. 

Ήδη οι ενδείξεις είναι θετικές, οι αλλαγές στην καταναλωτική 

συμπεριφορά πραγματοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, έστω με 

μικρότερους ρυθμούς στην Ελλάδα , και οι τράπεζες έχουν επενδύσει και 

συνεχίζουν να επενδύουν στα ηλεκτρονικά κανάλια. 

Για να γίνουν ακόμα θετικότερες και να υπάρξει πραγματικό αμοιβαίο 

όφελος και για τις δύο πλευρές , οι βασικές προϋποθέσεις είναι δύο: 

1. Οι τράπεζες να κατανοήσουν , να αξιολογήσουν και να ελέγξουν το νέο 

πολυκαναλικό σύστημα διανομής , εντάσσοντάς το στη συνολική στρατηγική 

marketing , έτσι ώστε να κατανεμηθούν σωστά οι πόροι και να υπάρξει 

δέσμευση για το σκοπό αυτό. 

Παράλληλα, να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM) , ώστε να είναι 

εφικτός ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου προσωποποιημένης εξυπηρέτησης 

και μέγιστου επιχειρηματικού οφέλους. 

2. Η διάχυση των νέων τεχνολογιών να γίνει με γρηγορότερους ρυθμούς 

στην Ελληνική αγορά και να δημιουργηθεί ένα κλίμα αξιοπιστίας και 

εμπιστοσύνης προς αυτά». 

Επίσης άξιες αναφοράς είναι και οι διαπιστώσεις του Δ.Μαυρογιάννη από την 

EFG Eurobank Ergasias: 

« Το μέλλον του e-banking , αλλά και των εναλλακτικών καναλιών 

εξυπηρέτησης στο σύνολό τους , είναι η πλήρης ενσωμάτωση τους με την 
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έννοια της τραπεζικής εξυπηρέτησης. Όπως ακριβώς η κάρτα ανάληψης 

θεωρείται σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης τράπεζας – πελάτη , 

έτσι αναμένεται να συμβεί και με το e-banking. Μπορεί αυτή τη στιγμή κάθε 

κανάλι διανομής να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες , λειτουργώντας 

συμπληρωματικά , με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας όμως όλα αυτά 

τα διαφορετικά δίκτυα εξυπηρέτησης στη συνείδηση του καταναλωτή θα 

γίνουν ένα (μία ενιαία οντότητα) . Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνεχίσουν να 

ωριμάζουν οι τεχνολογίες και να εξοικειώνεται το κοινό με τη χρήση τους. Όσο 

η διείσδυση του internet θα αυξάνεται και οι τεχνολογίες των διαφορετικών 

μέσων συναλλαγών θα συγκλίνουν (κινητή τηλεφωνία, internet, PDA. ATM, 

τηλεόραση), τόσο οι Έλληνες χρήστες θα εξοικειώνονται με τις εφαρμογές 

τους μεταξύ των οποίων είναι και η υπηρεσία της ηλεκτρονικής τραπεζικής 

(…)» . 

Κλείνοντας λοιπόν , και με όσα προηγήθηκαν , θα καταλήγαμε στο 

συμπέρασμα ότι η χρήση του internet και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία 

αλλά και σύγχρονο πολίτη της σημερινής κοινωνίας. Οι ρυθμοί αύξησης της 

χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής τα τελευταία χρόνια , 

συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεδομένων των διαφόρων έργων 

που βρίσκονται σε εξέλιξη στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

προβλέπεται περαιτέρω διείσδυση του νέου αυτού μέσου και των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής τραπεζικής στον ενεργό πληθυσμό. 

Από τη στιγμή που το e-banking προϋποθέτει την χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και internet τότε οι κίνδυνοι αφορούν γενικά το διαδίκτυο και την 

προστασία των υπολογιστών . ΄Ετσι όταν θα αναφερόμαστε για απειλές που 

πλήττουν τις τραπεζικές μας συναλλαγές μέσω e-banking  αναπόφευκτα θα 

αναφερόμαστε στους κινδύνους του internet γενικότερα. 

Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη είναι πως οι κίνδυνοι που 

απειλούν τις συναλλαγές μας μέσω του διαδικτύου δε θα πρέπει να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης 

όπως είναι το e-banking. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το e-banking είναι 

συνυφασμένο με την τεχνολογία και επομένως οι κίνδυνοι θα 

πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο χρόνο με το χρόνο. Από την άλλη 
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πλευρά  όμως οι ευκαιρίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής  για ποιοτικότερη , 

ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση υπερνικούν τις απειλές και τους κινδύνους,  

αφού υπάρχουν μέτρα προστασίας που αν τα εφαρμόσουμε θα μπορούμε να 

απολαύσουμε με ασφάλεια όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση 

του e-banking . 

 

-
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