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Food for Thought 

• Did you know that 91% of successful data breaches started with a spear phishing attack? 

(Source: knowbe4) 

• Business email compromise (BEC) attacks increased from 61% to 72%, and over half of these attackers were using 

Gmail as a delivery method.  

    (Source: APWG) 

 

 

• What percentage of ransomware comes from phishing? 

More than 90% of cyberattacks infiltrate an organization via email. According to the FBI, there has been a 400% 

increase year-over-year in phishing attacks. 

 

• 2021 was one of the most active years for cyberattacks.  

 

• Cyberattacks increased 50% year-over-year, with each organization facing 925 cyberattacks per week globally.  

(Check Point Research) 

 

• Businesses witnessed 50% more attacks per week in 2021 compared to 2020.  
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Cost of Phishing Attacks 

 Downtime, both internally and externally with customers 

 Damage to reputation 

 Loss of intellectual property 

 Remediation time (time to recovery) 

 Direct monetary losses 

 Response and remediation costs 

 Loss of revenue 

 Loss of customers 

 Compliance fines 

 Legal fees 

 

 

IBM’s 2021 Cost of a Data Breach Report found phishing to be the second most expensive attack vector while 

business email compromise (BEC) took first place, costing businesses an average of $5.01 million. A breach caused 

due to phishing costs organizations an average of $4.65 million. 
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Phishing emails      1  2 
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Phishing emails:  Πως προστατευόμαστε            1  2 

 Ελέγξτε προσεκτικά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: συγκρίνετε τη διεύθυνση του αποστολέα με τα 

προηγούμενα πραγματικά μηνύματα από την συνεργασία σας. Ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη και λάθη γραμματικής 

ή σύνταξης. 

 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ζητά ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. 

τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού σας λογαριασμού μέσω internet banking). 

 Δεν συμπληρώνουμε προσωπικά δεδομένα και δεν ενημερώνουμε τα στοιχεία μας σε links μέσω emails  

 Διαγράφουμε «ύποπτα» μηνύματα τα οποία είτε μας προτρέπουν να δώσουμε προσωπικά 

         στοιχεία, είτε περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία (attachments) 

 Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε μια φορητή συσκευή.  

 Ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολο να εντοπίσετε μια απόπειρα ηλεκτρονικού "ψαρέματος"  
         από το κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας. 
 Μην κάνετε απευθείας κλικ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) και μην πραγματοποιείτε 

         λήψη (download) του επισυναπτόμενου αρχείου, αντίθετα πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

         του ηλεκτρονικού συνδέσμου στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) που χρησιμοποιείτε. 
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Phishing SMS (SMIShing)                                             1 2 3 
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Phishing SMS (SMIShing)                                             1  2  3    
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SMIShing- Πως προστατευόμαστε                        1  2  3  

 

 Μην κάνετε κλικ σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links), συνημμένα αρχεία  ή εικόνες 

          που λαμβάνετε με μηνύματα κειμένου (sms) δίχως να έχετε επαληθεύσει τον αποστολέα. 

 

 Ποτέ μην απαντάτε σε μήνυμα κειμένου (sms) που σας ζητά τον κωδικό "PIN" ή  

          τον κωδικό πρόσβασης ("password") στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή  

          οποιαδήποτε άλλα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας  

          (π.χ. e-banking user name). 

 

 Μην προτρέχετε!  

 Πάρτε τον χρόνο σας και πραγματοποιήστε τους απαραίτητους ελέγχους προτού απαντήσετε. 

 

 Εάν νομίζετε ότι ενδέχεται να έχετε απαντήσει σε ένα ύποπτο μήνυμα κειμένου (sms)  

          και παρείχατε τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών, αλλάξτε τους κωδικούς σας και            
          επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα συνεργασίας σας. 
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Πως προστατευόμαστε 

Social Engineering - Vishing 

 Να είστε προσεκτικοί με αιφνιδιαστικές και απροειδοποίητες 

τηλεφωνικές κλήσεις. 

 

 Αποφεύγουμε να απαντάμε σε τηλεφωνικές κλήσεις που 

μας ζητούν προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. 

Α.Δ.Τ) ή, εταιρικούς ή/και  προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. 

 

 Μην δίνετε τον κωδικό "PIN" της πιστωτικής ή χρεωστικής σας 

κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού σας. 

λογαριασμού μέσω e-banking. Η τράπεζα συνεργασίας σας δεν 

θα ζητήσει ποτέ τέτοιου είδους πληροφορίες. 

 

 Μην μεταφέρετε χρήματα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό 

κατόπιν αιτήματός τους.  
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Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΕΤ 
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