ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ &
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ανακοίνωση με τη μορφή του Κατεπείγοντος
«Απόπειρες κλοπής στοιχείων, οικονομικές απάτες, ηλεκτρονικό έγκλημα»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του τελευταίου μηνύματός μας και την ανταπόκριση που είχαμε από μέρους σας,
με στόχο να προστατέψουμε τους συναδέλφους και να αποτρέψουμε τέτοιου τύπου απάτες,
με κάθε διακριτικότητα, ζητάμε να υπάρξει ενημέρωση από όποιον έχει πέσει θύμα,
ώστε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε και συλλογικά.
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αυτονόητη.

Έχουμε εντοπίσει ότι στα περισσότερα περιστατικά που γνωρίζουμε, οι επιτήδειοι είναι πάντοτε καλά
ενημερωμένοι, που σημαίνει ότι έχουν χακάρει email, λογαριασμούς social, γνωρίζουν αριθμούς
λογαριασμών, ονόματα υπαλλήλων, πελατών και προετοιμάζουν "σενάρια" εξαπάτησης.

Διαβάστε ένα ακόμη περιστατικό εξαπάτησης:
Ο "δήθεν" πελάτης συστήθηκε στον συνεργάτη του επιχειρηματία -συναδέλφου μας, ως κάποιος
γνωστός (γνώριζε στοιχεία και ονόματα έτσι δεν κίνησε υποψίες) και του ζήτησε να τσεκάρει εκείνη τη
στιγμή τον προσωπικό λογαριασμό του (που τελειώνει στα τάδε ψηφία, οπότε γνώριζε και ποιον
λογαριασμό είχε στο μάτι), λέγοντας ότι είχε μόλις καταθέσει χρήματα προς εξόφληση παραγγελίας του.
Ισχυρίστηκε ότι έτσι είχε συνεννοηθεί με τον επιχειρηματία συνάδελφο, για να καταθέσει με το σύστημα
λεφτά στο λεπτό της Τραπ. Πειραιώς, διαδικασία που γίνεται μέσω ΑΤΜ.
Ο συνεργάτης, που εκείνη τη στιγμή είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό από κινητό και δεν
γνώριζε ακριβώς το παραπάνω σύστημα, κατευθύνθηκε βήμα - βήμα με δόλο από τον "γνωστό πελάτη"
να βάλει κωδικό για να δει την κίνηση (ουσιαστικά ο κωδικός που του έδωσε να γράψει, ήταν το ποσό
που τράβηξε). Αποτέλεσμα μεγάλο ποσό του λογαριασμού να μεταφερθεί σε λογαριασμό σε
συγκεκριμένο όνομα, για το οποίο όμως, Τράπεζα και Αστυνομία δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω
στοιχεία.
Η Τράπεζα δεν μπορεί να ακυρώσει επί τόπου την πράξη, ακόμη και αν η απάτη γίνει αντιληπτή
κατευθείαν, οπότε ουσιαστικά σήκωσε τα χέρια ψηλά.
Ο συνεργάτης προχώρησε σε μήνυση και στη σχετική διαδικασία προς την Αστυνομική Ασφάλεια για να
σχηματιστεί δικογραφία.
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