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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

   Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία νινθιεξώζεθε κεηά από ζηαζεξή θαη επίκνλε δνπιεηά. 

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Παλαγηώηε Γηαλλαθόπνπιν γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ θαζώο θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε έλα 

ζέκα ηεο επηινγήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληόο κνπ. εκαληηθό επίζεο, ζεσξώ όηη ρξεηάδεηαη 

λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 

κνπ θαζώο θαη ην θνληηλό θηιηθό κνπ πεξηβάιινλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

   θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο είλαη λα γίλεη ε κειέηε γηα ηελ Ηιεθηξνληθή 

Tξαπεδηθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ. Η Hιεθηξνληθή Tξαπεδηθή (Δ-banking) 

είλαη κηα ππεξεζία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα όζσλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη 

ζπλερώο εμειίμηκε ζηελ επνρή καο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κε ώζεζαλ ζην λα 

κειεηήζσ ην πώο ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, πνηα είλαη ηα πξσηόθνιια 

αζθαιείαο θαζώο θαη ηηο θαζεκεξηλέο επηζέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξν. Έλα ελδεηθηηθό 

πιάλν εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο είλαη σο εμήο: 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Δ-banking 

 

2. θνπό εξγαζίαο (Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζπλαιιαγώλ) 

 

3. Πεξηερόκελα κειέηεο 

3.1. Μνξθέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

3.2. Ηιεθηξνληθέο κνξθέο επηζέζεσλ 

3.3. Η έλλνηα ηεο θξππηνγξαθίαο 

3.4. Η θξππηνγξαθία ηζηνξηθά 

3.5. Αιγόξηζκνη θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ 

3.6. Ηιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο 

 

4. Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

 

5. Βηβιηνγξαθία 

 

  



Μελζτθ ςτθν αςφάλεια χρθματικών ςυναλλαγών τραπεηικών δικτφων 

 
 

 
Γρθγόρθσ Μπίρμπασ    10 

 

ABSTRACT 

 

   The purpose of this dissertation is the study of the security of the transactions through 

e-banking. E-banking is a service which is especially interesting regarding its operation, 

and continuously evolving nowadays. The continuous evolution of e-banking inspired 

me to study: the way of that this service operates, the nature of the security protocols 

and the finally, the frequency of the cyber-attacks that are related with the 

aforementioned service. This dissertation will be structured as follows:  

1. History of Δ-banking 

 

2. Aim of the study (Security and Protection of Transactions) 

 

3.  Content 

3.1. Malware 

3.2. Cyber attacks 

3.3. Encryption 

3.4. History of Encryption 

3.5. Encryption Algorithms 

3.6. E-signatures 

 

4.  The Greek Reality 

 

5. Bibliography 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   ηηο κέξεο καο ν άλζξσπνο έρεη ζπλδέζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ κε ιέμεηο όπσο 

επηζηήκε, αξρηηεθηνληθή, ηαηξηθή, ηερλνινγία, νηθνλνκία, εμέιημε θ.ν.θ.. Όιεο απηέο νη 

έλλνηεο- επηζηήκεο έρνπλ αλαδηακνξθσζεί άξδελ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη είλαη όιεο 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πιεξνθνξηθή. Πιεξνθνξηθή νλνκάδεηαη ε επηζηήκε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη  εξεπλά ηηο εθαξκνγέο ηνπο από ηελ 

πιεπξά ηεο ζρεδίαζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο πινπνίεζεο αιιά θαη ηεο πξόζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο. πλέπεηα ηεο κεγάιεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηώλ απνηειεί ε ζπλερόκελε 

αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ, πιένλ νη άλζξσπνη έρνπλ εληειώο δηαθνξεηηθή 

πξόζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Η αιιαγή απηή νδεγεί ζηελ ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. Οη πεξηζζόηεξνη 

ζήκεξα  επηζπκνύλ λα καζαίλνπλ ηα λέα ζηνλ θόζκν , λα ζπλνκηινύλ κε άιινπο 

αλζξώπνπο, αιιά αθόκα θαη λα θάλνπλ ηηο «δνπιεηέο» ηνπο εύθνια, γξήγνξα, κε ην 

πάηεκα ελόο θνπκπηνύ από ην θηλεηό ηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

είλαη ε ζπλερήο ελαζρόιεζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ, θάζε ειηθίαο, κε ην 

δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Σελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ «λα επηηαρύλνπλ» ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο βξέζεθε λα θαιύςεη ε ππεξεζία ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Σξαπεδηθήο. Με έλαλ απιό θαη ζύληνκν νξηζκό ζα ιέγακε όηη ε ππεξεζία απηή  

πινπνηεί όιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

θαζέλαο, ζπκπηεζκέλεο ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ, ηνπ tablet ή ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή. ε έλα πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα θηιηθό θαη θαηαλνεηό αθόκα θαη γηα ηνλ πιένλ 

αξράξην ρξήζηε κπνξνύλ  λα ξπζκηζηνύλ πιεξσκέο, κεηαθνξέο ρξεκάησλ εύθνια από 

έλα ινγαξηαζκό ζε άιινλ θαη πνιιέο άιιεο ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο. Ο ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη ράξε ζηελ Ηιεθηξνληθή Σξαπεδηθή είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξνο από ην ρξόλν 

πνπ ζα ρξεηαδόηαλ παιαηόηεξα γηα αλάινγεο εξγαζίεο. Δύθνια ινηπόλ ζπκπεξαίλνπκε 

όηη ζε επίπεδν ηαρύηεηαο ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε πξόνδνο θαη εμέιημε. Χζηόζν 

κείδνλ ζέκα απνηειεί ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο. Η 

ηνπνζέηεζε απηή ζα απνηειέζεη βαζηθό άμνλα κειέηεο ζηελ παξνύζα εξγαζία κε 

ζηόρν ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε θάζε πηπρήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ππεξεζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1°: E-BANKING 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

   ε απηό ην θεθάιαην νξίδεηαη ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή γύξσ από ηελ εμέιημή ηεο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο. 

  

1.1 Οξηζκόο ηεο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο (E-Banking) 

    

1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

    

1.1 Ση είλαη ην E-banking; 

   Χο E-banking(Ηιεθηξνληθή ηξαπεδηθή) 

νξίδεηαη ε ειεθηξνληθή εθηέιεζε ιηαληθώλ 

θαη εηαηξηθώλ ζπλαιιαγώλ  όπωο  

πιεξωκέο, κεηαθνξέο ρξεκάηωλ, 

δαλεηζκό, πηζηωηηθέο θάξηεο θ.α. Με έλαλ 

απινύζηεξν νξηζκό ην E-banking 

εμππεξεηεί ηνλ ρξήζηε λα εθηειεί ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ από απόζηαζε. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα δνύκε 

κεξηθέο από ηηο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί 

λα εθηειέζεη έλαο απιόο ρξήζηεο.  

 

 

 

 

Πίλαθαο 1.1:Κπξηόηεξεο  ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (Oracle docs- 

Setting Up Internet Banking) 
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1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Δ-Banking 

 

 Η πξώηε επίζεκε έθδνζε ηνπ internet banking μεθίλεζε ζηελ Νέα Τόξθε ην 1981 

όπνπ 4 κεγάιεο ηξάπεδεο , νη νπνίεο ήηαλ νη εμήο: Citibank, Chase Manhattan, 

Chemical Bank and Manufacturers Hanover, εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ Home 

banking ην νπνίν παξείρε ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα εθηειεί ηηο βαζηθέο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά ε απνδνρή ηνπ θόζκνπ δελ ήηαλ ε αλακελόκελε κε 

απνηέιεζκα ην πξώην πείξακα ηνπ internet banking λα απνηύρεη. 

 

 Σαπηόρξνλα ζην Ηλσκέλν βαζίιεην ην 1983 ε ηξάπεδα “Bank of Scotland” κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο “Homelink” επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηηο δειώζεηο, 

ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο ζηελ νζόλε. 

 

 Σν 1994 ζηελ Ακεξηθή, ε ηξάπεδα Stanford Federal Credit Union έγηλε ε πξώηε 

πνπ πξόζθεξε ζε όινπο ηνπο πειάηεο ηεο Internet Banking. 

 

 Σν 1995 ε Ακεξηθάληθε  Οκνζπνλδηαθή ηξάπεδα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

πξόζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

 Η εμέιημε θαη ε επηηπρία ηνπ Internet banking πξνήιζε από ηελ απνθιεηζηηθά 

ειεθηξνληθή ηξάπεδα Netbank ε νπνία ηδξύζεθε ην 1996 θαη έθιεηζε ην 2007.Σν 

domain αιιά θαη ην όλνκα ηεο εμαγνξάζηεθαλ από ηελ Ακεξηθάληθε 

νκνζπνλδηαθή ηξάπεδα Bofl ην 2012 

 

 Σν 1999 ηδξύεηαη ε “Bank of internet Usa” ε νπνία σο κέξνο ηεο Bofl εγθαηληάδεη 

ην ειεθηξνληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη γηα επηρεηξήζεηο. 

 

 Από ην 2000 θαη ύζηεξα  ην 80% ησλ ακεξηθάληθσλ ηξαπεδώλ παξείραλ 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 
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Πίλαθαο 1.2:Δμέιημε ηνπ online banking αιιά θαη ηνπ mobile banking ζηελ Ακεξηθή από 

ηηο αξρέο ηνπ 2000 κέρξη ζήκεξα. (Pew Research Center’s Internet & American Life 

Tracking and Omnibus Surveys). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2°: ΤΠΗΡΔΙΔ E-BANKING 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

   ε απηό ην θεθάιαην αλαιύνληαη εθηελέζηεξα νη κνξθέο , ππεξεζίεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο. 

 

2.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο ηνπ Δ-Banking 

2.2 Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην E-banking 

2.3 Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ E-banking 

2.4 Μεηνλεθηήκαηα  ηεο ρξήζεο ηνπ E-banking 

 

2.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο ηνπ Δ-Banking 

1. Web Banking: Η βαζηθόηεξε ππεξεζία toy E-banking κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ πιεηνςεθία ρξεκαηηθώλ θαη κε, ηξαπεδηθώλ 

ζπλαιιαγώλ. Μπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην ραξηνθπιάθηό ηνπ βιέπνληαο ηα 

πξντόληα ηνπ (ρξεσζηηθέο θάξηεο, πηζησηηθέο θάξηεο, δάλεηα, επελδπηηθά 

πξντόληα θνθ.), πξνβάιινληαο ηελ ηξέρνπζα αμία. Μπνξεί λα έρεη  πξόζβαζε ζε 

ηζηνξηθά δεδνκέλα  θαζώο θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πνπ θπκαίλνληαη από 

κεηαθνξέο, εκβάζκαηα θαη πιεξσκέο ινγαξηαζκώλ πξνο έλα επξύ θάζκα 

δηθαηνύρσλ.  

 

2. Phone Banking: Σν ίδην θάζκα ππεξεζηώλ πνπ απαξηζκνύληαη παξαπάλσ 

πξνζθέξνληαη επίζεο κέζσ κηαο εηδηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο, όπνπ ν ρξήζηεο 

εμνπζηνδνηεί έλαλ ππάιιειν ηειεθσληθνύ θέληξνπ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ή 

πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 
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3. Mobile Banking:πγθεθξηκέλα όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν 

ρξήζηεο από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ηνπ web banking,κπνξνύλ λα 

εθηειεζηνύλ θαη κέζσ εθαξκνγώλ πιένλ κε ηα smartphones ζε κηα 

«ειαθξύηεξε» έθδνζε 

 

4. Sms Banking: Έλα ππνζύλνιν ηνπ web banking όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εγθξίλεη ζπλαιιαγέο ή λα ιάβεη ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ή ηελ 

αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζην θηλεηό ηνπ κέζσ κελπκάησλ sms. 

 

2.2 Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην E-banking 

Γηα λα γλσξίζεη απηή ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη ηώξα ην online banking ζα έπξεπε έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ 

ηξάπεδα λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ην ίδην θαη από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. 

πγθεθξηκέλα ην online banking πξνζθέξεη ζηνλ απιό ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα: 

 

 Να επνπηεύεη ην ηζηνξηθό ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ. 

 

 Βιέπεη ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ. 

 

 Να “θαηεβάδεη” ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ δειώζεηο ή νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ηελ ηξάπεδα. 

 

 Να παξαγγέιλεη πξντόληα όπσο κπινθ επηηαγώλ. 

 

 Να “θαηεβάδεη” ηξαπεδηθέο εθαξκνγέο όπσο mobile banking. 

 

 Να κεηαθέξεη θεθάιαηα κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ. 

 

 Να κεηαθέξεη θεθάιαηα πξνο ηξίηνπο. 
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 Να πιεξώλεη ινγαξηαζκνύο. 

 

 Να εθηειεί εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό. 

 

 Να αηηεζεί έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο. 

 

 Να εθηειεί πάγηεο εληνιέο. 

 

 Να αγνξάδεη επελδύζεηο/κεηνρέο αιιά θαη λα πνπιάεη. 

 

 ε επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύζε αθόκε έλαο ρξήζηεο λα εθηειεί καδηθέο πιεξσκέο 

ζην πξνζσπηθό αιιά θαη ζε πξνκεζεπηέο. 

 

 

2.3 Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ E-banking 

 

   To E-banking είλαη θαη απηό έλα εξγαιείν πνπ έρεη γλσξίζεη ηεξάζηηα αλάπηπμε ζηνλ 

απιό ρξήζηε ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία από ην 2000 θαη ύζηεξα όπσο ηα 

πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ. Βέβαηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη 

δηθαηνινγνύλ ηειείσο απηήλ ηελ αλάπηπμε. Με ην e-banking: 

 Μπνξείο λα έρεηο απεπζείαο 24ώξε πξόζβαζε από ην θηλεηό, ππνινγηζηή,tablet 

θνθ. ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν βξίζθεζαη. Απηό είλαη θαη ην θπξηόηεξν όθεινο ηνπ 

όηη ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε όπνηε ζθεθηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία. 

ηελ ηξάπεδα ππάξρεη ρξνληθό πεξηζώξην αθνύ είλαη κόλν ην πξσί δηαζέζηκε 

ζην θνηλό. Σν online banking παξέρεη πξόζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

αθόκα θαη ην αββαηνθύξηαθν. 

 

 Δίλαη εμαηξεηηθά γξήγνξν. Με ηελ εηζαγσγή ησλ θσδηθώλ ν ρξήζηεο έρεη άκεζε 

πξόζβαζε ζην interface ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη κπνξεί λα εθηειέζεη κεηαθνξέο 

άκεζα από έλαλ ινγαξηαζκό ζε έλαλ άιιν θηι. Με ην πάηεκα κεξηθώλ θνπκπηώλ. 
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 Δίλαη αζθαιέο θαη αμηόπηζην. Πεξηζζόηεξε κλεία ζα δνζεί παξαθάησ έηζη θαη 

αιιηώο ην αληηθείκελν ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ε πηπρηαθή εξγαζία είλαη ε 

αζθάιεηα ησλ online ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη πσο 

ην internet banking είλαη 100% αζθαιέο θαη αμηόπηζην. Τπάξρνπλ αιγόξηζκνη 

πνπ έρνπλ εθεπξεζεί θαη εηαηξίεο πνπ έρνπλ απηό ηνλ ζθνπό αιιά αθόκα θαη νη 

ίδηεο νη ηξάπεδεο από κόλεο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία 

ησλ ζπλαιιαγώλ. Άιισζηε είλαη ηόζν ιεπηό ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο  πνπ αλ 

ππήξραλ ιάζε θαη “ειεθηξνληθέο ιεζηείεο” ην internet banking ζα είρε 

θαηαζηξαθεί. 

 

 Μείσζε θαη παξάιιεια βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Όια πιένλ κε ηελ ρξήζε 

ηνπ internet banking γίλνληαη  ςεθηαθά κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ν ηεξάζηηνο  

όγθνο θαηαλάισζεο ραξηηνύ. Πιένλ ν ρξήζηεο εθηππώλεη ηελ ελεκέξσζε πνπ 

επηζπκεί θαη παξαιείπεη ηα ππόινηπα ζρεηηθά ραξηηά πνπ παιαηόηεξα ζα 

ιάκβαλε. 

 

 Παξαθηλεί ηνλ θόζκν ζηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Σν online banking 

είλαη θαη απηό έλα θνκκάηη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

ηεο θνηλσλίαο.  

 

 Έλα αθόκα πιενλέθηεκα ηνπ E-banking ζε ζεσξεηηθό επίπεδν είλαη όηη κπνξεί 

λα εμαιείςεη ηελ θνξνδηαθπγή. Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ ην πξνλόκην 

απηό δηόηη θαηαγξάθνληαη ηα πάληα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη έηζη ην θξάηνο έρεη 

πιήξε επνπηεία γηα ηηο θηλήζεηο ηδησηώλ αιιά θαη επηρεηξήζεσλ. Γίλεηαη θξαηηθή 

πξνζπάζεηα κε ηνλ όξν ηνπ πιαζηηθνύ ρξήκαηνο θαη πιένλ θάζε επηρείξεζε είλαη 

ππνρξεσκέλε λα έρεη. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ην πξόζηηκν μεθηλάεη 

από 1000 €. 
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2.4 Μεηνλεθηήκαηα  ηεο ρξήζεο ηνπ E-banking 

   Σν Δ-banking από κόλν ηνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα δηαδηθηπαθή 

πιαηθόξκα θάλεη ηελ ρξήζε ηνπ ακέζσο δύζθνιε γηα ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Οη άλζξσπνη κεγαιύηεξεο ειηθίαο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ E-banking αιιά αθόκε πεξηζζόηεξν γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηό βέβαηα κε ηα ρξόληα ζα εμαιεηθηεί δηόηη νη θνηλσλίεο εηζέξρνληαη 

όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο κε απνηέιεζκα νη λένη λα έρνπλ 

πιήξε εηθόλα γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ. 

 

Πίλαθαο 2.1: Tα πνζνζηά ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010.Έηζη 
παξαηεξείηαη όηη ζηηο ειηθίεο 45-75+ εηώλ ην δηαδίθηπν δελ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλν όζν 
ζηηο ειηθίεο 16-45 εηώλ. Δπίζεο έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο 
από ην δηαδίθηπν είλαη ην πνζνζηό κνξθσηηθνύ επηπέδνπ αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο . Ννηθνθπξηά ηα νπνία δελ αληέρνπλ νηθνλνκηθά ηελ ύπαξμε ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή δπζθνιεύνληαη λα αθνκνηώζνπλ ηέηνηεο έλλνηεο όπσο ην Δ-
banking.Πξνζπάζεηεο βέβαηα γίλνληαη από ηελ ζθνπηά ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα 
ρξεζηκνπνηνύλ νη λένη πεξηζζόηεξν ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα κελ 
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αξγόηεξα ζε όηη έρεη λα θάλεη κε απηόλ αιιά θαη κε ηελ 
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο γεληθόηεξα (Eurostat). 
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Πίλαθαο 2.2: ηνλ παξαπάλσ πίλαθα επίζεο παξαηεξείηαη ην πνζνζηό ρξήζεο ηνπ 
δηαδηθηύνπ ζπγθξηηηθά ηηο ρξνληέο 2009-2014 ζηηο ειηθίεο 16-75 εηώλ. Απηόο ν πίλαθαο 
εμεγεί όηη ζηα επόκελα ρξόληα ζηελ Διιάδα ν όξνο ππνινγηζηήο ,δίθηπν θαη ζπγθξηκέλα 
E-banking ζα είλαη έλλνηεο αλαγλσξίζηκεο ζε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 90%( Eurostat). 

 

   Έλα κείδνλ πξόβιεκα ζρεηηθά κε ην Δ-banking είλαη ε αβεβαηόηεηα πνπ έρνπλ νη 

ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Παιαηόηεξα ν θαζέλαο πήγαηλε ζηελ ηξάπεδα 

θαη γηα θάζε ηνπ ζπλαιιαγή έπαηξλε θαη απόδεημε. Πιένλ κε ηελ ύπαξμε ηεο 

ειεθηξνληθήο απόδεημεο έλαο αξράξηνο ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη ζην λα πεηζηεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο ηερλνινγίεο. Απηό είλαη ινγηθό αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο 

θαζεκεξηλέο επηζέζεηο από ρξήζηεο  πνπ γίλνληαη ζην δηαδίθηπν. Οη ηξάπεδεο όκσο 

έρνπλ αλαπηύμεη νκάδεο θαη ζπζηήκαηα εηδηθά γηα ηελ αζθάιεηα απηώλ ησλ 

ζπλαιιαγώλ. Γεθάδεο άλζξσπνη θαη εηαηξίεο δνπιεύνπλ πάλσ ζε αιγόξηζκνπο 

αζθάιεηαο θαη θξππηνγξαθίαο γηα λα απνηξέπνπλ ηέηνηεο επηζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνύκε παξαθάησ. 

 

 



Μελζτθ ςτθν αςφάλεια χρθματικών ςυναλλαγών τραπεηικών δικτφων 

 
 

 
Γρθγόρθσ Μπίρμπασ    24 

 

 

 

  



Μελζτθ ςτθν αςφάλεια χρθματικών ςυναλλαγών τραπεηικών δικτφων 

 
 

 
Γρθγόρθσ Μπίρμπασ    25 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3°: Αζθάιεηα θαη Κξππηνγξάθεζε 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνύλ νη κνξθέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ , ειεθηξνληθέο 

επηζέζεηο. Δπίζεο αλαιύεηαη ε έλλνηα ηεο θξππηνγξαθίαο θαη ηέινο νη ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο. 

   Σν E-banking πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά ην θύξην πξόβιεκα πνπ 

απνηξέπεη ηνλ απιό ρξήζηε από ην λα ην εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ είλαη ε 

έιιεηςε γλώζεο ζρεηηθά κε ην ηη γίλεηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα 

θινπήο. Κάηη ην νπνίν είλαη ινγηθό αλ δνύκε ηηο θαζεκεξηλέο επηζέζεηο πνπ γίλνληαη ζην 

δηαδίθηπν κε δηάθνξεο κνξθέο επηζέζεσλ αιιά αο εμεηάζνπκε πξώηα ηηο απιέο κνξθέο 

θαθόβνπισλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη έλαο απιόο ρξήζηεο ζηελ 

πινήγεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν. 

 

3.1 Μνξθέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

3.2 Ηιεθηξνληθέο κνξθέο επηζέζεσλ 

3.3 Η έλλνηα ηεο θξππηνγξαθίαο 

3.4 Η θξππηνγξαθία ηζηνξηθά 

3.5 Αιγόξηζκνη Κξππηνγξάθεζεο Γεδνκέλσλ 

3.6 Ηιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο 
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3.1 Μνξθέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 Καθόβνπιν ινγηζκηθό (Malware)  

   Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο κπεξδεύνπλ ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό κε ηνλ ηό. Γειαδή όηαλ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα ζεσξνύλ γεληθά όηη έρνπλ θάπνηνλ ηό 

πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο. Έλα θαθόβνπιν ινγηζκηθό (Malware) ζεσξείηαη κηα γεληθή 

έλλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν ηόο έλα εηδηθό θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ ζα εμεγεζεί 

παξαθάησ. 

 Ιόο(Virus) 

   O ηόο είλαη έλα θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ ζηελ νπζία κνιύλεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή αιιά έρεη θαη ηελ δπλαηόηεηα λα αλαπαξαρζεί θαη γηα απηό ηνλ ιόγν 

νλνκάζηεθε έηζη. Οπζηαζηηθά πξνζθνιιάηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ δίζθνπ θαη απιά 

αλαπαξάγεη ηνλ θώδηθά ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα εμαπισζεί από έλαλ ππνινγηζηή ζε 

θάπνηνλ άιιν κέζσ δηαδηθηύνπ ή κέζσ ελόο θνξεηνύ κέζνπ απνζήθεπζεο όπσο 

θάπνηνπ ζθιεξνύ ή USB. 

 Γνύξεηνο ίππνο(Trojan horse) 

   O Γνύξεηνο ίππνο πήξε ην όλνκά ηνπ από ηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ γηα ηνλ ιόγν όηη 

μεγειάεη ηνλ ρξήζηε λνκίδνληαο όηη ρξεζηκνπνηεί θάπνην αζθαιέο ινγηζκηθό αιιά ζηελ 

νπζία εγθαζηζηά ζηνλ ππνινγηζηή δηάθνξα άιια θαθόβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ππνθιέςνπλ θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο από ηνλ ππνινγηζηή. 

 θνπιήθη Τπνινγηζηή (Computer Worm) 

   To ζθνπιήθη ηνπ ππνινγηζηή είλαη παξόκνην θαθόβνπιν ινγηζκηθό κε ηνλ ηό απιά κε 

ηελ δηαθνξά όηη δελ αλαπαξάγεηαη ζηνλ ηνπηθό ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ ηδίνπ, αιιά ρξεζηκνπνηεί δίθηπν ππνινγηζηώλ γηα λα ζηέιλεη αληίγξαθα ηνπ θώδηθά 

ηνπ ζε άιινπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε απηό. 
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 Λνγηζκηθό Καηαζθνπίαο(Spyware) 

   To Spyware δηεηζδύεη ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή θαη εθηειείηαη ζην παξαζθήλην 

θάλνληαο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη έρεη κεξηθέο θνξέο σο απνηέιεζκα ζην λα 

θαζπζηεξεί ν ππνινγηζηήο πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ. Κνηλώο θπιαθίδεη ηνπο πόξνπο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα ζπγθεληξώλεη ζηνηρεία 

ηνπ ρξήζηε όπσο θσδηθνύο πξόζβαζεο, ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη θηι .Δθηηκάηαη 

όηη πάλσ από ην 80% ησλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ είλαη κνιπζκέλν από απηό ην 

είδνο ηνύ.  

 Λνγηζκηθό Αλεπηζύκεησλ Γηαθεκίζεσλ (Adware) 

   Δίλαη ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ δηεηζδύεη ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή όηαλ 

θάπνηνο ρξήζηεο ελ αγλνία ηνπ ζα θάλεη θιηθ ζε κηα πξνηεηλόκελε δηαθήκηζε άγλσζηεο 

πεγήο. ηελ ζπλέρεηα έρνληαο κνιύλεη ηνλ ππνινγηζηή νη δηαθεκίζεηο θαη ηα 

αλαδπόκελα παξάζπξα κπνξνύλ λα θάλνπλ από δύζρξεζηε έσο αδύλαηε ηελ 

πινήγεζε ελόο ρξήζηε. 

 Καηαγξαθή Πιεθηξνιόγεζεο (Keylogger) 

   Η θαηαγξαθή πιεθηξνιόγεζεο είλαη έλα θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ έρεη ζαλ ζηόρν ην 

λα θαηαγξάςεη ην ηη πιεθηξνινγεί θάζε θνξά ν ρξήζηεο έηζη ώζηε λα ζπγθεληξώζεη 

δηάθνξα ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά σο ζπλήζσο είλαη usernames, θσδηθνί πξόζβαζεο, 

αξηζκνί θαξηώλ ηξαπέδεο θηι. 

 Ηιεθηξνληθό Φάξεκα(Phishing) 

   Σν phishing είλαη έλαο ηξόπνο επίζεζεο ν νπνίνο μεγειά ηνλ ρξήζηε παξαπιαλώληαο 

ηνλ όηη είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείν ή νληόηεηα θαη ηνπ δεηάεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

είλαη πνιύηηκεο γηα απηόλ όπσο θσδηθνύο πξόζβαζεο, αξηζκνύο θαξηώλ θνθ. 

Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα ζηελ παξαθάησ εηθόλα όηη ε  ππνηηζέκελε ηξάπεδα δεηάεη από 

ηνλ ρξήζηε κέζσ email λα αλαθαηεπζπλζεί ζηνλ ζύλδεζκν πνπ ηνπ ππαγνξεύεη 

δηαθνξεηηθά ζα ηνπ απελεξγνπνηήζνπλ ηνλ ινγαξηαζκό. 
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Δηθόλα 3.1:Παξάδεηγκα Ηιεθηξνληθνύ Φαξέκαηνο          

 

 Spam 

   Σα spam είλαη αλεπηζύκεηα ειεθηξνληθά κελύκαηα (emails)  πνπ απνζηέιινληαη 

καδηθά ζε δηάθνξνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Ο ζηόρνο ηνπο είλαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ ηνλ ρξήζηε αγνξάζεη δηάθνξα πξντόληα ή ππεξεζίεο. Γηα λα 

παξαπιαλήζνπλ ηνλ ρξήζηε  ρξεζηκνπνηνύλ ςεπδή ζηνηρεία  απνζηνιέα θαη ζην ζέκα 

ηνπ κελύκαηνο πξνζπαζνύλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε κε παξαδείγκαηα 

όπσο: «Ο 1νο ππεξηπρεξόο», «Κέξδηζεο ζηελ θιήξσζε γηα έλα ηαμίδη» θ.ν.θ.. 
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3.2 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΘΔΔΧΝ 

Dos Attacks  

   Οη θπξηόηεξεο κνξθέο επηζέζεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί  ζην δηαδίθηπν ζε κεγάιεο 

εηαηξίεο θαη γίλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αλά ηνλ θόζκν θαη νλνκάδνληαη επηζέζεηο 

άξλεζεο ππεξεζηώλ ή παγθνζκίσο dos (denial of service) attacks.Οη επηζέζεηο απηέο 

έρνπλ ζθνπό λα πξνζβάινπλ ηνλ ππνινγηζηή-εμππεξεηεηή(Server) ή κηα ππεξεζία ηεο 

εηαηξίαο. Οη επηζέζεηο  είλαη 2 εηδώλ: 

1. Η κία είλαη ε επίζεζε θαηά ηελ νπνία ν εμππεξεηεηήο ή ε ππεξεζία αλαγθάδεηαη λα 

θαηαξξεύζεη θαη λα πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί. 

2. Η  δεύηεξε είλαη ε απνζηνιή ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνύ ςεύηηθσλ αηηήζεσλ γηα 

εμππεξέηεζε κε απνηέιεζκα ε ππεξεζία λα κελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

λόκηκνπο ρξήζηεο  πνπ ζέινπλ ηελ ππεξεζία. 

 

Ddos Attacks 

   Οη θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηώλ ή αιιηώο Ddos (distributed denial of 

service) attacks εθηεινύλ πνιιαπιέο επηζέζεηο κέζσ άιισλ ζπκάησλ ή θαη ζπηώλ έηζη 

ώζηε λα πξνζβάιινπλ ην ηειηθό ζύκα πνπ επηζπκνύλ. 

 

Τπνινγηζηήο Zombie 

   Γηα λα θαηαθέξνπλ ηηο παξαπάλσ επηζέζεηο νη ρξήζηεο «hackers» ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο ππνινγηζηέο zombie.Τπνινγηζηήο zombie ζεσξείηαη: ζπλδεδεκέλνο δηαδηθηπαθά 

ππνινγηζηήο ηνλ νπνίν ειέγρεη ν ρξήζηεο πνπ θάλεη ηελ επίζεζε. Έλαο ππνινγηζηήο 

zombie ζπλήζσο απνηειεί κέξνο ελόο κεγαιύηεξνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ zombie ν 

νπνίν αλήθεη ζε θάπνηνλ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή επηζέζεσλ 

άξλεζεο ππεξεζηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ππνινγηζηώλ zombie δελ γλσξίδνπλ όηη 

ν ππνινγηζηήο ηνπο έρεη πεξηέιζεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη από 

θάπνηνλ ηξίην γηα άιινπο ζθνπνύο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
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Δηθόλα 3.2:Καηαλεκεκέλε επίζεζε άξλεζεο ππεξεζηώλ 

 

Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηώκαηα απηώλ ησλ επηζέζεσλ είλαη: 

 Πξσηνθαλήο θαζπζηέξεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο. 

 Με δηαζέζηκε πξόζβαζε αιιά θαη γεληθόηεξε αδπλακία πξόζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν . 

 Αύμεζε ησλ αλεπηζύκεησλ κελπκάησλ (Spam). 

Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο πην ζπάληεο πεξηπηώζεηο όπσο: 

 Με πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 

 πλερόκελε αδπλακία πξόζβαζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 
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Καηεγνξίεο Dos Attacks 

Μεξηθνί από ηνπο πην γλσζηνύο ηξόπνπο επηζέζεσλ είλαη νη παξαθάησ: 

 Ping of Death 

   Απηή ε ηερληθή επίζεζεο είρε ζηόρν λα παγώζεη(hang) ην ζύζηεκα ή λα πάζεη 

θαηάξξεπζε(crash) ή θαη λα επαλεθθηλεζεί(reboot). Η κέζνδνο είλαη αξθεηά απιή. Έλα 

παθέην ping έρεη θαλνληθά κέγεζνο 64 bytes. Πνιινί ηύπνη ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

δελ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ παθέηα ping πνπ έρνπλ κέγεζνο κεγαιύηεξν από 

65535 bytes, δειαδή ην κέγηζην επηηξεπηό από ην πξσηόθνιιν IP. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επίζεζε Ping Of Death πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή απνζηνιή κεγάισλ παθέησλ ping ζε 

θάπνηνλ ππνινγηζηή κέρξη ν ηειεπηαίνο λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

 ICMP flood 

   Σα ICMP(Internet Control Message Protocol) παθέηα είλαη από ηα βαζηθά πξσηόθνιια 

δηαδηθηύνπ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν ιαζώλ ελόο δηθηύνπ γηα ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ. Καηά ηελ αληαιιαγή ησλ κελπκάησλ ν απνζηνιέαο ζηέιλεη έλα 

παθέην «ECHO_REQUEST» θαη πεξηκέλεη από ηνλ παξαιήπηε έλα παθέην 

«ECHO_REPLY».ηελ πεξίπησζε ηεο επίζεζεο ICMP flood ν απνζηνιέαο-ζύηεο 

βνκβαξδίδεη ηνλ παξαιήπηε-ζύκα κε παθέηα «ECHO_REQUEST» έηζη ώζηε λα ηνλ 

θξαηάεη ζπλερώο απαζρνιεκέλν από νπνηαδήπνηε άιιε σθέιηκε εξγαζία. 

 Smurf attack 

   Η ζπγθεθξηκέλε επίζεζε έρεη αξθεηά ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο επίζεζεο. Καηά ηελ 

έλαξμε ηεο επίζεζεο πνιιαπιά παθέηα «ECHO_REQUEST» ζε  IP broadcast 

δηεπζύλζεηο δηθηύσλ. Γεδνκέλνπ όηη ζηέιλνληαη ζηηο broadcast δηεπζύλζεηο ησλ δηθηύσλ 

ζηέιλνληαη θαη ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε απηά. Με 

απνηέιεζκα λα έρνπλ έλα ηεξάζηην αξηζκό παθέησλ «ECHO_REPLY» θαη έηζη νη 

εμππεξεηεηέο-ζύκαηα θαη γεληθόηεξα όιν ην δίθηπν λα θαηαξξεύζεη. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Byte
https://el.wikipedia.org/wiki/IP
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 UDP flood 

   ε απηή ηελ θαηεγνξία επίζεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη παθέηα UDP.Η αληίζηνηρε κνξθή 

επίζεζεο ππάξρεη θαη γηα παθέηα TCP θαη κάιηζηα είλαη πνιύ πην ζπλεζηζκέλε. ηελ 

επίζεζε UDP flood ν απνζηνιέαο ζηέιλεη πνιιαπιά θαη κεγάια παθέηα UDP ζε 

δηάθνξεο ports ηνπ παξαιήπηε. Ο παξαιήπηεο  πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη λα ζηηο 

random ports «αθνύεη» δηαθνξεηηθά πξέπεη λα απαληήζεη κε έλα ICMP Destination 

Unreachable.Έηζη ν ππνινγηζηήο ζύκα αλαγθάδεηαη λα απαληήζεη ζε έλα κεγάιν αξηζκό 

παθέησλ νπόηε είλαη δεδνκέλν όηη δελ ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άιινπο ρξήζηεο. 

 

 

Δηθόλα 3.3:Παξάδεηγκα επίζεζεο UDP Flood 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/TCP
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 TCP SYN flood 

   Η επίζεζε SYN flood είλαη ε επίζεζε θαηά ηελ νπνία ν ζύηεο ζηέιλεη πνιιαπιέο 

αηηήζεηο SYN(Synchronization) ζην ζύκα. Σν πξσηόθνιιν TCP απαηηεί γηα λα γίλεη 

ζύλδεζε κεηαμύ 2 ππνινγηζηώλ κε ηα εμήο 3 βήκαηα: 

 Ο απνζηνιέαο ζηέιλεη έλα παθέην SYN(Synchronize) 

 Ο παξαιήπηεο απαληάεη κε έλα παθέην SYN-ACK(Synchronize Acknowledge) 

 Ο απνζηνιέαο ύζηεξα ζηέιλεη έλα ηειεπηαίν παθέην ACK θαη  

ε ζύλδεζε ζεσξείηαη επηηπρήο. 

   Η ηερληθή ηεο επίζεζεο είλαη πνιύ απιή όπνπ ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη πνιιαπιέο 

αηηήζεηο SYN θαη δελ ζηέιλεη ΑCK έηζη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ κε 

απνηέιεζκα ν ππνινγηζηήο-ζύκα λα εμαληιεί ζεκαληηθνύο ππνινγηζηηθνύο πόξνπο θαη 

λα κελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο λόκηκνπο ρξήζηεο. 

Δηθόλα 3.4:Παξάδεηγκα επίζεζεο TCP SYN flood 
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 Teardrop attack 

   Απηόο ν ηύπνο επίζεζεο έρεη λα θάλεη κε θαηαθεξκαηηζκέλα IP παθέηα θαη ηελ 

επαλαζπλαξκνιόγεζή ηνπ. Μηα θεθαιίδα(header) ηνπ πξσηνθόιινπ IP είλαη ν δείθηεο 

εληνπηζκνύ ηκήκαηνο «Fragment offset» ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ ζέζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ θνκκαηηνύ, από ηελ αξρή ηνπ αξρηθνύ αθνκκάηηαζηνπ απηνδύλακνπ 

παθέηνπ. Σν πξώην θνκκάηη έρεη δείθηε εληνπηζκνύ ηκήκαηνο 0. Απηό επηηξέπεη έλαλ 

κέγηζην αξηζκό ζέζεσλ (213 – 1) × 8 = 65,528 bytes, ην νπνίν θαη μεπεξλά ην κέγηζην 

κήθνο ηνπ IP παθέηνπ, πνπ είλαη 65535 bytes, εάλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην κήθνο ηεο 

επηθεθαιίδαο (65,528 + 20 = 65,548 bytes). Οπόηε θνηλώο εληνπίδεη ηελ ζεηξά ησλ 

παθέησλ πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ ππνινγηζηή. Δάλ o επηηηζέκελνο ζηέιλεη παθέηα ηα 

νπνία ππεξθαιύπηνπλ ην έλα ην άιιν , θαηαζηνύλ ηνλ δείθηε εληνπηζκνύ αλίθαλν θαη 

έηζη δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνηέ ην παθέην πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη. Έλα απιό 

παξάδεηγκα είλαη ην παξαθάησ: 

 

Δηθόλα 3.5 : Παξάδεηγκα επίζεζεο Teardrop attack 
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 Fork bombs 

   Η επίζεζε fork bomb έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνγξακκαηηζηηθή ζπλάξηεζε 

fork.Σξέρνληαο ηελ δηεξγαζία fork δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνύξγηα δηεξγαζία ή νπνία κε 

ηελ ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί θαη απηή κηα λέα δηεξγαζία θαη απηό ζπλερίδεηαη. Έηζη ν 

δηαζέζηκνο ρώξνο ζηνλ δίζθν κεηώλεηαη ζεκαληηθά θαη ηειηθά ην ζύζηεκα θαηαξξέεη 

δηόηη δελ ππάξρεη ρώξνο γηα κηα δηεξγαζία πνπ ζα ζηακαηήζεη ην αηέξκνλν απηό 

πξόγξακκα. Η εηθόλα παξαθάησ αλαπαξηζηά ηελ επίζεζε ζρεκαηηθά. 

 

Δηθόλα 3.6 : Παξάδεηγκα επίζεζεο Fork 
bombs 

 

 

 

 

 

 Email bombs 

   Ο όξνο email bomb αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο επίζεζεο θαηά ηελ νπνία ν επηηηζέκελνο 

ζηέιλεη κία ηεξάζηηα πνζόηεηα ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ζε κία δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ζθνπό λα γεκίζεη ηνλ δηαζέζηκν ρώξν ζηνλ δίζθν θαη λα 

πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζηνλ email server. Μία κνξθή email bomb πνπ είλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλε νλνκάδεηαη ZIP bomb. Μία ZIP bomb είλαη έλα email πνπ πεξηέρεη έλα 

ζπκπηεζκέλν αξρείν σο επηζπλαπηόκελν. Απηό ην ζπκπηεζκέλν αξρείν πεξηιακβάλεη 

έλα ηεξάζηην αξρείν θεηκέλνπ αξθεηώλ GB, ην νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλερή 

επαλάιεςε ελόο γξάκκαηνο (πρ α). Έλα ηέηνην αξρείν έρεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθό: 

Όηαλ είλαη ζπκπηεζκέλν θαηαιακβάλεη ειάρηζην ρώξν, αιιά όηαλ απνζπκπηεζηεί ν 

ρώξνο πνπ δεζκεύεη είλαη ηεξάζηηνο. Άξα, όηαλ ν email server πξνζπαζήζεη λα 

απνζπκπηέζεη ην αξρείν γηα λα ειέγμεη ην πεξηερόκελό ηνπ, ηόηε ην απνζπκπηεζκέλν 

αξρείν ζα δεζκεύζεη κία ηεξάζηηα πνζόηεηα ππνινγηζηηθήο ηζρύνο, κλήκεο RAM, 

θαη ζθιεξνύ δίζθνπ. Απηό έρεη πνιιέο θνξέο σο ζπλέπεηα ην πάγσκα ηνπ ππνινγηζηή. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Server
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
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3.3 Η έλλνηα ηεο θξππηνγξαθίαο 

   Βιέπνληαο όηη πνιινί ηξόπνη επίζεζεο θαη θαθόβνπια ινγηζκηθά αλαπηύζζνληαη ζηνλ 

ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη κε ηνλ θόβν όηη ε πιεξνθνξία είλαη επηζθαιήο , 

αλαπηύρζεθε έλα δηεπηζηεκνληθό γλσζηηθό πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηερληθώλ θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο κε ζθνπό 

ηελ απόθξπςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ ην νπνίν νλνκάδεηαη θξππηνγξαθία. Η 

θξππηνγξαθία αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε ηεο αζθαινύο επηθνηλσλίαο. 

   Η θξππηνγξαθία αλ ηελ εμεηάζεη θαλείο από κηα ζεσξεηηθή ζθνπηά έρνληαο σο 

γλσζηηθό ππόβαζξν κόλν ηελ ιέμε θαη ηνλ νξηζκό ηεο ηόηε ζα πηζηέςεη όηη είλαη κηα 

δπζλόεηε αιιά θαη δύζθνιε επηζηήκε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη εμαηξεηηθά απιή. Η 

θξππηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο κελπκάησλ από κηα 

θαλνληθή, θαηαλνεηή κνξθή ζε έλαλ «γξίθν», πνπ ρσξίο ηε γλώζε ηνπ θξπθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ζα παξέκελε αθαηαλόεηνο. Ο όξνο 'θξππηνγξαθία' αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζύλνιν ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα δεδνκέλα δελ 

κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από νπνηνλδήπνηε δελ είλαη κέηνρνο ζηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηάδνζή ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ (ην 

απνθαινύκελν απιό θείκελν) ζε κηα πεξηπιεγκέλε κνξθή (θξππηνγξαθεκέλν θείκελν). 

3.4 Η θξππηνγξαθία ηζηνξηθά 
 

• Η πξώηε γξαθή πνπ αλαθαιύθζεθε από ηα αξραία ρξόληα είλαη ηα ηεξνγιπθηθά 

θαη ηελ αξραία Αίγππην ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαλ από ην 3200 π.Υ. θαη είλαη ην 

παιαηόηεξν γλσζηό ζύζηεκα γξαθήο. Η ζπγθεθξηκέλε γξαθή 

απνθξππηνγξαθήζεθε ην 1822 από ηνλ Γάιιν θηιόζνθν Jean-François 

Champollion. 

 

• Αξγόηεξα αλαθαιύθζεθε ε Γξακκηθή Ά ην 1900 από ηνλ Άγγιν αξραηνιόγν 

Arthur Evans. Η Γξακκηθή Ά ρξνλνινγείηαη από ην 1800 π.Υ κέρξη ην 1450 π.Υ. 

θαη ζεσξείηαη Μπθελατθή γξαθή. Η Γξακκηθή Ά δελ έρεη απνθξππηνγξαθεζεί θαη 

απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα κπζηήξηα ηεο ζύγρξνλεο αξραηνινγίαο. Η 

απνθξππηνγξάθεζή ηεο ζα απνθαιύςεη ηε γιώζζα θαη ελδερνκέλσο θαη ηελ 

θαηαγσγή ησλ Μηλσηηώλ.  
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• Ο απόγνλν ηεο Γξακκηθήο Ά είλαη ε γξακκηθή ΄Β, ηελ νπνία αλαθάιπςε ν  Arthur 

Evans πνπ είρε αλαθαιύςεη θαη ηελ Γξακκηθή Ά. Η Γξακκηθή ΄Β ρξνλνινγείηαη 

πεξίπνπ από ην 1450 π.Υ. έσο ην 1200 π.Υ. θαη απνθξππηνγξαθήζεθε ην 1952 

από ηνλ αξρηηέθηνλα Michael  Ventris. Ο Ventris δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ θιαζηθνύ 

θηινιόγνπ John Chadwick.  

 

• Οη επόκελεο  κνξθέο θξππηνγξαθίαο ηνπνζεηνύληαη ζηηο πεξηόδνπο ησλ 

παγθνζκίσλ πνιέκσλ I θαη II. Σα θξππηνζπζηήκαηα απηήο ηεο πεξηόδνπ 

αξρίδνπλ λα γίλνληαη πνιύπινθα, θαη λα απνηεινύληαη από κεραληθέο θαη 

ειεθηξνκεραληθέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη «θξππηνκεραλέο». Η 

θξππηαλάιπζή ηνπο, απαηηεί κεγάιν αξηζκό πξνζσπηθνύ ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη 

εμαηξεηηθά αηζζεηή ε αλάγθε γηα κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρύ. Σν γλσζηόηεξν ηόηε 

ζύζηεκα ππήξμε ην Enigma. 

 

3.5 Αιγόξηζκνη Κξππηνγξάθεζεο Γεδνκέλσλ 

 

 Αιγόξηζκνο ηνπ Καίζαξα 

   Από ηηο παιηόηεξεο κεζόδνπο θξππηνγξάθεζεο είλαη ν αιγόξηζκνο ηνπ Καίζαξα , 

όπνπ αλ έλα γξάκκα ζην αξρηθό θείκελν είλαη ην Νηνζηό ζην αιθάβεην ,αληηθαζίζηαηαη 

από ην ( Ν+Κ ) ηνζηό γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ, όπνπ Κ είλαη έλαο ζηαζεξόο αθέξαηνο ( 

γηα ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Καίζαξα Κ=3 ).Έλα απιό παξάδεηγκα παξαθάησ ζα καο 

δηεπθνιύλεη ζην λα θαηαιάβνπκε αθξηβώο ηνλ αιγόξηζκν. Αλ ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε 

λα θξππηνγξαθήζνπκε ηελ ιέμε θξππηνγξαθία κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αιγόξηζκν ζα 

πάξνπκε ηελ ιέμε: 

Κξππηνγξαθία→Νπςηρζδπγσκγ 

Απινύζηεξα κεηαζέηνπκε ην γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ θαηά Κ=3 θνξέο. 
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• Κξππηνγξάθεζε κε πίλαθα θιεηδί 

   Μηα θαιύηεξε κέζνδνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα γεληθό πίλαθα πνπ ζα νξίδεη 

ηελ αιιαγή πνπ ζα γίλεη γηα θάζε γξάκκα ηνπ θεηκέλνπ πξνο θξππηνγξάθεζε, ν 

πίλαθαο ζα καο πεη πνην γξάκκα λα βάινπκε ζην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν . 

Γξάκκαηα = [ α β γ δ ε  δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν π ξ ζ η π θ ρ ς σ ! . , ; *] 

Πίλαθαο =  [   θ ν α π ι λ η β κ ε π θ ζ μ γ η δ ο δ ζ ξ σ ε ρ γ ? ! * , ] 

Άξα ε ιέμε θξππηνγξαθία κε απηή ηελ κέζνδν ζα θξππηνγξαθεζεί σο εμήο: 

Κξππηνγξαθία!→Δοξδζηποθςκθ? 

 Αιγόξηζκνο Vigenere ( Vigenere cipher ) 

   Ο αιγόξηζκνο θξππηνγξάθεζεο Vigenere είλαη κία κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο ζε 

αιθαβεηηθό θείκελν ζην νπνίν εθαξκόδνληαη δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη θξππηνγξάθεζεο 

Καίζαξα κε βάζε ηε ζέζε ησλ γξακκάησλ κηαο ιέμεο ή θξάζεο θιεηδί. ε έλα 

θξππηνγξάθεκα Καίζαξα, θάζε γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ κεηαηνπίδεηαη θαηά έλα αξηζκό 

ζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θξππηνγξάθεκα Καίζαξα κε κεηαηόπηζε 3, ην Β ζα 

γίλεη Δ, ην Κ ζα γίλεη Ν θαη νύησ θαζεμήο. Η θξππηνγξάθεζε Vigenère απνηειείηαη από 

πνιινύο αιγόξηζκνπο θξππηνγξάθεζεο ηνπ Καίζαξα κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

κεηαηόπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αθνινπζία. Γηα ηελ θξππηνγξάθεζε, έλαο 

πίλαθαο ηνπ αιθάβεηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο πίλαθαο αληηθαηάζηαζεο. 

Απνηειείηαη από ην αιθάβεην, πνπ αλαγξάθεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο (ή ζηήιεο) 

ηόζεο θνξέο όζεο θαη ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ θαη θάζε αιθάβεην κεηαηνπίδεηαη 

θπθιηθά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν αιθάβεην, ώζηε λα ππάξρνπλ όινη νη πηζαλνί 

αιγόξηζκνη θξππηνγξάθεζεο ηνπ Καίζαξα. Καηά ηε δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθό αιθάβεην ζε θάζε έλα από ηα γξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

παίξλνληαο ηνλ πίλαθα αληηθαηάζηαζεο παξαθάησ: 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1
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Δηθόλα 3.6:Πίλαθαο Αληηθαηάζηαζεο(Αιγόξηζκνο Vigenere) 

 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε όηη ην θείκελν γηα θξππηνγξάθεζε είλαη: 

    Κξππηνγξαθία 

 

Σν άηνκν πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα επηιέγεη κηα ιέμε-θιεηδί θαη ηελ επαλαιακβάλεη 

κέρξη λα ηαηξηάδεη κε ην κήθνο ηνπ απινύ θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα, ε (άηνλε)  

    ιέμε "εγσ": 

   

 εγσεγσεγσεγσ  

 

Κάζε ζηήιε πεξηέρεη ηνλ αιγόξηζκν αληηθαηάζηαζεο ηνπ Καίζαξα γηα έλα γξάκκα 

ηεο ιέμεο θιεηδί. Παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ εηθνζηηέζζεξηο ζηήιεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν ηηο ζηήιεο πνπ έρνπλ ζαλ θεθαιίδα ηα γξάκκαηα ηεο 
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ιέμεο θιεηδί. Δπνκέλσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν ηηο ηξεηο ζηήιεο ε, γ, ω. Γηα 

ην πξώην γξάκκα ηνπ κελύκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζηήιε ηνπ "ε". Γηα ην 

δεύηεξν γξάκκα ηνπ κελύκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί 

ζην "γ" θνθ.  

 

  Κρυπτογραφία→ΞΣΤΥΦΞΗΤΩΑΛΩ 

 

• Αιγόξηζκνο RSA 

   Ο αιγόξηζκνο RSA αλαθαιύθζεθε ην 1978 από κηα νκάδα ζην M.I.T. θαη είλαη 

γλσζηόο κε ηα αξρηθά ησλ εθεπξεηώλ ηνπ (Rivest, Shamir, Adleman). Η κέζνδνο απηή 

έρεη επηβηώζεη από όιεο ηεο πξνζπάζεηεο ζπαζίκαηνο εδώ θαη πεξηζζόηεξν από έλα 

ηέηαξην ηνπ αηώλα θαη ζεσξείηαη πνιύ ηζρπξή. Σν θύξην κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη απαηηεί 

θιεηδηά κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1024 bit γηα αζθάιεηα, γεγνλόο πνπ ηνλ θαζηζηά αξθεηά 

αξγό. Η κέζνδνο  RSA βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο αξρέο από ηελ ζεσξία αξηζκώλ. Θα 

ζπλνςίζνπκε ηώξα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

1. Δπηινγή δύν κεγάισλ πξώησλ αξηζκώλ, p θαη q 

2. Τπνινγηζκόο ησλ n=p*q θαη z=(p-1)*(q-1) 

3. Δπηινγή ελόο αξηζκνύ πνπ είλαη ακνηβαία πξώηνο κε ηνλ z, ηνλ νπνίν 

νλνκάδνπκε d. 

4. Δληνπηζκόο ηνπ ℮ ώζηε ℮*d=1 mod z. 

   Γηα ηελ εύξεζε πξώησλ αξηζκώλ ρξεζηκνπνηνύληαη πηζαλνινγηθνί αιγόξηζκνη. 

πλεζηζκέλεο επηινγέο γηα ην e είλαη ην 3, 7 θαη 216 + 1. Μηθξνί αξηζκνί νδεγνύλ ζε 

ηαρύηεξνπο ππνινγηζκνύο αιιά θαη ζε πην αδύλαηε αζθάιεηα. Σα θιεηδηά είλαη ηα εμήο: 

• δεκόζην: (n, ℮) 

• ηδησηηθό: (n, d) 
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   Μπνξνύκε ηώξα λα δεκνζηεύζνπκε ην πξώην θιεηδί, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζε 

νπνηνλδήπνηε λα καο ζηείιεη θξππηνγξαθεκέλα κελύκαηα πνπ κόλν εκείο (ράξε ζην 

ηδησηηθό θιεηδί) κπνξνύκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε. 

Κξππηνγξάθεζε 

Σν κήλπκα κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί από έλαλ αξηζκό m.Σν θξππηνγξαθεκέλν 

κήλπκα c  ππνινγίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 

    C=mₑ mod n 

Απνθξππηνγξάθεζε 

Αθνύ ιεθζεί έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα c, γηα λα δηαβάζνπκε ην αξρηθό κήλπκα 

πξνβαίλνπκε ζηνλ αθόινπζν ππνινγηζκό: 

    ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα ηεηξηκκέλν παηδαγσγηθό παξάδεηγκα ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ RSA. Γηα ην παξάδεηγκα απηό έρνπκε επηιέμεη 

p=3 θαη q=11, γεγνλόο πνπ δίλεη n=33 θαη z=20. Μηα θαηάιιειε ηηκή γηα ην d είλαη ην 

d=7 αθνύ ην 7 θαη ην 20 δελ έρνπλ θνηλνύο παξάγνληεο. Με ηηο επηινγέο απηέο 

κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην  ℮ ιύλνληαο ηελ εμίζσζε 7℮=1(mod 20), ε νπνία δίλεη 

℮=3.Σν θξππηνθείκελν c γηα έλα απιό θείκελν P δίλεηαη από ηνλ ηύπν C=P3(mod 33). 

Σν θξππηνθείκελν απνθξππηνγξαθείηαη από ηνλ παξαιήπηε κε ηνλ θαλόλα P=C7(mod 

33). 

  

 

Δηθόλα 3.7: Παξάδεηγκα ηνπ αιγνξίζκνπ RSA 
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3.6 Ηιεθηξνληθέο Τπνγξαθέο 

   Η ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη γηα ηνλ ειεθηξνληθό θόζκν ην αληίζηνηρν ηνπ 

δηαβαηεξίνπ γηα ηνλ θπζηθό θόζκν. Δθδίδεηαη από ηνλ πάξνρν Τπεξεζηώλ 

Πηζηνπνίεζεο (αξρή ςεθηαθήο πηζηνπνίεζεο) πνπ εγγπάηαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηόρνπ 

ηνπ, αθξηβώο όπσο ε αξκόδηα θξαηηθή αξρή εγγπάηαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ. Η 

θαηνρή ηνπ ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ δηαζθαιίδεηαη από ηελ απνθιεηζηηθή θαηνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ από ην θπζηθό πξόζσπν. 

   Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνύ. Ο 

ρξήζηεο δηαζέηεη δύν θιεηδηά (ην δεκόζην θαη ην ηδησηηθό). Η ζρέζε ησλ θιεηδηώλ είλαη 

ηέηνηα ώζηε αλ θάπνηνο γλσξίδεη ην έλα θιεηδί λα είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα ππνινγίζεη 

ην άιιν. Σν έλα θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο θαη ην άιιν γηα 

ηελ επαιήζεπζή ηεο. Η δηαθνξνπνίεζε από ηελ θξππηνγξάθεζε έγθεηηαη ζην όηη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ν απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθό ηνπ 

θιεηδί θαη γηα ηελ επαιήζεπζή ηεο ν παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί ην δεκόζην θιεηδί ηνπ 

απνζηνιέα. ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο 

εκπιέθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνύ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνύ, από έλα κήλπκα αλεμαξηήηνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, 

παξάγεηαη ε «ζύλνςή ηνπ», ε νπνία είλαη κία ζεηξά από bits ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

(π.ρ. 128bits). Η ζύλνςε ηνπ κελύκαηνο είλαη κία ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

κελύκαηνο θαη κνλαδηθή γηα ην κήλπκα θαη ην αληηπξνζσπεύεη. Η ζπλάξηεζε 

θαηαθεξκαηηζκνύ είλαη κνλόδξνκε δηόηη από ηε ζύλνςε, πνπ δεκηνπξγεί. Η πηζαλόηεηα 

δύν κελύκαηα λα έρνπλ ηελ ίδηα ζύλνςε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ ην 

κήλπκα ηνπ απνζηνιέα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζύλνςε θαη ην κήλπκα πνπ ιάβεη ν 

παξαιήπηεο (ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνύ) παξάγεη 

δηαθνξεηηθή ζύλνςε, ηόηε ην κήλπκα θαηά ηε κεηάδνζή ηνπ έρεη αιινησζεί (κε 

αθεξαηόηεηα). Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλα κήλπκα ζπλεπάγεηαη θαη ηε δεκηνπξγία 

δηαθνξεηηθήο ζύλνςεο. Η ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηελ νπζία είλαη ε θξππηνγξαθεκέλε 

κε ην ηδησηηθό θιεηδί ηνπ απνζηνιέα ζύλνςε. Γειαδή, ε ςεθηαθή ππνγξαθή (ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηδηόρεηξε ππνγξαθή) είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε κήλπκα. Μία ςεθηαθή 

ππνγξαθή κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί εάλ ν δηθαηνύρνο ηνπ ηδησηηθνύ θιεηδηνύ δελ ην 
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έρεη ππό ηνλ πιήξε έιεγρό ηνπ (π.ρ. απνιέζεη ην κέζν ζην νπνίν έρεη απνζεθεπηεί ην 

ηδησηηθό θιεηδί). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Δηθόλα 3.8: Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 

 

 

Secure Socket Layer- SSL  

   Θα έρεηε παξαηεξήζεη έλα ινπθέην πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο, όηαλ ην πξόγξακκα αλαδήηεζεο βξίζθεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

Πξηλ πεξάζεηε ζε απηό ην «αζθαιέο πεξηβάιινλ» (Secure Socket Layer - SSL), 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο έλα ή πεξηζζόηεξα πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα από ην πξόγξακκα 

αλαδήηεζεο (browser). Αθόκα, ζα πξνζέμαηε όηη νη «αζθαιείο» ζειίδεο αξρίδνπλ από 

«https://» αληί από ην ζύλεζεο «http://». ην αζθαιέο απηό πεξηβάιινλ, όιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνύληαη από ην πξόγξακκα αλαδήηεζεο κέρξη ην δηαθνκηζηή ηνπ 

ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο είλαη θξππηνγξαθεκέλεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο εηαηξείεο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο δηαθνκηζηήο γηα λα πεηύρεη ηελ αζθαιή πξόζβαζε. Θα 
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ηε βξείηε ζε αξθεηνύο ηόπνπο e-banking ζηελ Διιάδα. Η πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο 

ηνπ ρξήζηε θαη θάζε ζπλαιιαγή ηνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ελόο κνλαδηθνύ ςεθηαθνύ 

πηζηνπνηεηηθνύ (digital certificate). Απηό ην πηζηνπνηεηηθό αλαγλσξίδεη ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο κεηαθνξέο ρξεκάησλ κεηαμύ 

ινγαξηαζκώλ κόλν από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά 

εμαζθαιίδνληαη εγθαζηζηώληαο έλα πξόγξακκα από ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία 

πηζηνπνίεζεο. Οη νξγαληζκνί Visa θαη MasterCard ζρεδίαζαλ θαη πηνζέηεζαλ ην λέν 

πξόηππν 3D-Secure. Η πινπνίεζε ηεο Visa νλνκάδεηαη Verified by Visa (VbV) θαη ε 

αληίζηνηρε ηεο MasterCard ιέγεηαη SecureCode. Με ην 3D-Secure, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πιεξσκήο θαη ακέζσο κόιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ηνπ, ε 

ηξάπεδα (acquirer) (εθόζνλ έρεη πινπνηήζεη ην πξόηππν) πξνζπαζεί λα δεηήζεη από 

ηελ ηξάπεδα (issuer) λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο. Αλ ε 

ηξάπεδα (issuer) έρεη θη απηή πινπνηήζεη ην 3D-Secure, δεηά από ηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο 

λα εηζάγεη ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό πνπ έρεη επηιέμεη γηα ην ζθνπό απηό. Απηό γίλεηαη ζε 

έλα λέν αλαδπόκελν παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο πινήγεζεο ζην Internet, ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο. Η ηξάπεδα (issuer) πηζηνπνηεί ηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο θαη απαληά αληίζηνηρα ζηελ ηξάπεδα (acquirer). Δλλνείηαη όηη 

όιε ε επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ νξγαληζκνύ (Visa/MasterCard) θαη κε ηε 

ρξήζε εηδηθήο ηερλνινγίαο πνπ πινπνηεί ην πξόηππν. Αλ ε ηξάπεδα (issuer) δελ έρεη 

πινπνηήζεη ην 3D-Secure, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δελ πξνρσξά. Μεηά ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηε 

ιήςε έγθξηζεο γηα ηε ρξέσζε ηεο θάξηαο, ζύκθσλα κε ηνλ θιαζηθό ηξόπν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν ηνπ 3D-Secure είλαη όηη, είηε ε ηξάπεδα 

(issuer) έρεη πινπνηήζεη ην πξόηππν (νπόηε κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη ηνλ θάηνρν) είηε 

όρη, αλ ε ηξάπεδα (acquirer) πξνζπαζήζεη λα εθαξκόζεη ην πξόηππν, ηόηε ε επζύλε ζε 

πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο ζπλαιιαγήο (ιόγσ πιαζηνπξνζσπίαο) κεηαηίζεηαη ζηελ 

ηξάπεδα (issuer). Απηή ε ηαθηηθή αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ, ηόζν από ηνπο acquirers (πνπ απαιιάζζνληαη από απηή ηελ 

θαηεγνξία ακθηζβεηήζεσλ πνπ είλαη ε ζπρλόηεξε), όζν θαη από ηνπο issuers (πνπ ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθύγνπλ ηελ "ηπθιή" αλάιεςε ηεο επζύλεο). Παξάιιεια νη 

ζπλαιιαγέο κε 3D-Secure δεκηνπξγνύλ κηθξόηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνπο 

acquirers, πξάγκα πνπ ιεηηνπξγεί σο επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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πξνηύπνπ. Σν 3D-Secure έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε πνιινύο acquirers ηεο Δπξώπεο, 

θαζώο θαη ζε ιηγόηεξνπο issuers, ελώ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο ΗΠΑ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4°: Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

   ε απηό ην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αιιά 

θαη νη ππεξεζίεο E-banking ηεο θάζε κηαο. 

ηελ Διιάδα ζήκεξα έρνπλ εδξαησζεί 5 κεγάιεο ηξάπεδεο ύζηεξα από ζπγρσλεύζεηο 

αιιά θαη θιείζηκν πνιιώλ ηξαπεδώλ νη νπνίεο είλαη: 

• Δζληθή Σξάπεδα 

• Σξάπεδα Πεηξαηώο 

• Alpha Bank 

• Eurobank Δξγαζίαο 

• Attica Bank 

 

Σξάπεδα πγρσλεύζεθε κε Δμαγνξάζηεθε από 

Αγξνηηθή  

 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Γεληθή Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο 

 Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Γσξηθή Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο 

Eurobank εξγαζίαο 

 

 

Δγλαηία Σξάπεδα Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

 

Δκπνξηθή Σξάπεδα 
ηεο Διιάδνο 

 Alpha Bank 

 



Μελζτθ ςτθν αςφάλεια χρθματικών ςυναλλαγών τραπεηικών δικτφων 

 
 

 
Γρθγόρθσ Μπίρμπασ    47 

 

Ινληθή θαη Λατθή 
Σξάπεδα 

 Alpha Bank 

 

Marfin Egnatia Bank Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

 

Cyprus Popular Bank Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

 

Παλειιήληα Σξάπεδα  Σξάπεδα Πεηξαηώο 

 

Proton Σξάπεδα Eurobank εξγαζίαο 

 

 

Σαρπδξνκηθό 
Σακηεπηήξην Διιάδνο 

 Eurobank εξγαζίαο 

 

Probank Δζληθή Σξάπεδα  

Millenium Bank  Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Σξάπεδα Υίνπ Σξάπεδα Πεηξαηώο  

Σξάπεδα Κύπξνπ Σξάπεδα Πεηξαηώο  

Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο 

Σξάπεδα Πεηξαηώο  

Σ Bank  Alpha Bank 

 

FBB Πξώηε 
Δπηρεηξεκαηηθή 
Σξάπεδα  

 Δζληθή Σξάπεδα 

 
Πίλαθαο 3:πγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο ειιεληθώλ ηξαπεδώλ  

http://www.fbbank.gr/
http://www.fbbank.gr/
http://www.fbbank.gr/
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   Δλ ζπλερεία ην e-banking παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ 

ηξαπεδώλ κε λέεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα. Οη πέληε κεγάιεο Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ 

αλαπηύμεη ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηνπο θαη ζην κέιινλ νη ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο ζα 

έρνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ. Αλαιπηηθά ε θάζε 

ηξάπεδα κε ην e-banking πξνζθέξεη ηηο εμήο δπλαηόηεηεο: 

 

 

  
  
Δθνική Σπάπεζα 

  

  

  

Η Δζληθή Σξάπεδα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο 24 ώξεο θαζεκεξηλά κέζσ ηνπ Internet 

Banking ηα εμήο: 

• Πιεξνθόξεζε: γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο, ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ή ην δάλεηό ζαο 

• πλαιιαγέο: κεηαθνξέο / εκβάζκαηα, πιεξσκέο Γεκνζίνπ / Δηαηξεηώλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, πάγηεο εληνιέο ζε ινγαξηαζκνύο Δζληθήο 

Σξάπεδαο θ.ά. 

• Δλέξγεηεο Γηαρείξηζεο Πξνθίι θαη Αζθάιεηαο, όπσο αιιαγή Password, ζύλδεζε 

/απνζύλδεζε / θηιηθέο νλνκαζίεο ινγαξηαζκώλ θ.ά. 

• Δγγξαθή ζε Τπεξεζία Δηδνπνηήζεσλ (ΔΣΔ Alerts).  

• Σν Internet Banking επίζεο πξνζθέξεη άκεζε θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ 

ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ , πξνεγκέλεο θαη πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο 

δηαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη επειημία ζηελ εμππεξέηεζή ησλ πειαηώλ ηεο  

όιν ην 24σξν.     
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Τράπεζα Πειραιώς 

 

Με ηελ ππεξεζία «winbank web banking» ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηώο ν ρξήζηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εθηειέζεη: 

• Γηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ πξντόλησλ (αιιαγή νξίσλ, ηξνπνπνίεζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ θ.ιπ.) 

• Μεηαθνξέο 

• Πιεξσκέο 

• Δκβάζκαηα 

• Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο 

• winbank alerts 

• Αηηήζεηο γηα λέα πξντόληα 

Δπηπιένλ, κε πξόζζεηεο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηώο  θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

• Λεθηά ζην Λεπηό 

• Γηαρείξηζε Πξνπιεξσκέλεο Κάξηαο WEBUY 

• Πνιύ κεγαιύηεξν εύξνο ζπλαιιαγώλ εμόθιεζεο ινγαξηαζκώλ 

• πλαιιαγέο ζε Γηεζλή Υξεκαηηζηήξηα 

• Αλαλέσζε ρξόλνπ νκηιίαο θαξηνθηλεηνύ 

• e-statement 
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ALPHA BANK  

 

 

 

Με ην «Alpha e-Banking» ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα: 

 Δμνθιεί ηα δάλεηα ή ηηο θάξηεο ηνπ αιιά θαη λα πιεξώλεη θαη θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή άιινπο ινγαξηαζκνύο 

 

 Μεηαθνξά πνζώλ ζε ινγαξηαζκνύο Alpha Bank ή ζε ινγαξηαζκνύο ηξίησλ 

 

 Γηαρεηξηζηεί πάγηεο εληνιέο  

 

 πιιέμεη bonus πόληνπο από πιεξσκέο θαη αγνξέο 

 

 Δλεκεξώλεηαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ,ηα δάλεηα θαη ηηο θάξηεο ηνπ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή 

 

 Λακβάλεη εηδνπνηήζεηο κέζσ email ή sms γηα εθθξεκείο ζπλαιιαγέο αιιά θαη 

δηάθνξα λέα πξντόληα 

 

 Απνζεθεύεη παιαηόηεξεο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ζπρλά 

 

 Ρπζκίδεη ηα όξηα  κεηαθνξώλ ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ. 
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Eurobank Δπγαζίαρ 

 

 

Με ηελ ηξάπεδα Eurobank, κέζσ ηνπ e-Banking ν ρξήζηεο κπνξεί λα: 

 Δλεκεξώλεηαη δηαδηθηπαθά γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ, ηηο θάξηεο θαη ηα δάλεηα 

ηνπ 

 Να πξαγκαηνπνηεί εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ,ηεο θάξηαο ή ηνπ δαλείνπ ηνπ 

 

 Πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο ζε ινγαξηαζκνύο δεκνζίνπ αιιά θαη άιινπο 

ινγαξηαζκνύο 

 

 Να αγνξάδεη θαη λα πνπιά κεηνρέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 

 Λακβάλεη εηδνπνηήζεηο κέζσ email ή sms γηα θηλήζεηο ινγαξηαζκώλ θαη θαξηώλ 
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Attica Bank  

 

 

 

Σέινο κε ην e-banking ηεο attica bank θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα: 

 Πιεξνθνξείηαη άκεζα γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ, ηηο θηλήζεηο ησλ θαξηώλ θαη ηα 

δάλεηα ηνπ 

 

 Πξαγκαηνπνηεί κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ αιιά θαη 

εκβάζκαηα πξνο ηξίηνπο 

 

 Πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο ζε ινγαξηαζκνύο δεκνζίνπ αιιά θαη άιινπο 

ινγαξηαζκνύο 

 

 Αιιάδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (δηεύζπλζε θαηνηθίαο , ηειέθσλν θιπ) 

 

 Λακβάλεη εηδνπνηήζεηο κέζσ email ή sms γηα θηλήζεηο ινγαξηαζκώλ θαη θαξηώλ 

 

 Υνξεγείηαη θαξλέ επηηαγώλ εθόζνλ ην  αηηεζεί 

 

 

Όπσο απνδεηθλύεηαη νη πέληε κεγάιεο Διιεληθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη 

δηαθεκίδνπλ ην e-Banking σο ην λέν κέζν ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ελεκεξώλνπλ 

θαζεκεξηλά ηνπο πνιίηεο κε πιεξνθνξίεο αιιά θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα απηό. 
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