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Περίληψη 

Η συνεχόμενη πρόοδος της τεχνολογίας και η εξάπλωση της χρήσης των 

πληροφοριακών συστημάτων έχει δώσει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν την ταχύτητα διενέργειας των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, την 

αποδοτικότητα τους καθώς και ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 

Παράλληλα, ωστόσο, αυξανόμενος είναι ο λειτουργικός κίνδυνος που προκύπτει για 

μία επιχείρηση από ηλεκτρονικές επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε 

καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η απώλεια, η παραποίηση ή η 

κλοπή δεδομένων. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία συγκροτείται από τρία βασικά μέρη, την 

βιβλιογραφική έρευνα, την επισκόπηση πρόσφατων ερευνών και την πρακτική 

εφαρμογή. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην έννοια του κινδύνου με προεκτάσεις 

στον ηλεκτρονικό κίνδυνο, επίσης γίνεται  αναφορά σε μεθόδους αντιμετώπισης και 

ασφάλισης. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών 

επιθέσεων στην χρηματιστηριακή αξία της τιμής της μετοχής της επιχείρησης.   

Στην δεύτερο μέρος που αφορά την επισκόπηση πρόσφατων ερευνών του κόστους  

παραβίασης δεδομένων, παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες της παραβίασης δεδομένων 

καθώς και οι τάσεις που διαμορφώνονται από τα λοιπά στοιχεία κόστους της 

παραβίασης δεδομένων.  Επίσης, γίνεται αναφορά στην επίδραση του "cloud 

computing" στην παραβίαση των δεδομένων και ταυτόχρονα υπολογίζεται το 

οικονομικό αντίκτυπο που αυτό φέρει.  

Το τελευταίο μέρος της παρακάτω διπλωματικής εργασίας αφορά την πρακτική 

εφαρμογή, την συγκέντρωση και ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων περιστατικών 

παραβίασης δεδομένων. 
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1 Η Έννοια και η Διαχείριση του 
Κινδύνου 

1.1 Εισαγωγή 

Μέσα σ’ ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αυτό της Παγκόσμιας Αγοράς που 

χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αστάθεια, σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις γίνεται επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης του κινδύνου  που 

απορρέει.  

Τι καλείτε όμως κίνδυνος και πώς μπορεί να γίνει διαχειρίσιμος από τους 

οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα; 

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως αν και οι όροι κίνδυνος και αβεβαιότητα 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ωστόσο δεν είναι συνώνυμοι.   

Κίνδυνος
1
 είναι η κατάσταση στην οποία τα αποτελέσματα της απόφασης δεν είναι 

πλήρως γνωστά αλλά πιθανολογείται ότι θα κυμανθούν μέσα σε ένα εύρος 

αποτελεσμάτων. (Λαζαρίδης – Παπαδόπουλος, 2005)  

Αβεβαιότητα
2
 είναι η κατάσταση στην οποία ο μάνατζερ έχει δυσκολία να συνδέσει 

μία πιθανότητα στο κάθε αποτέλεσμα μιας απόφασης είτε λόγω έλλειψης 

πληροφόρησης, είτε λόγω έλλειψης γνώσης σχετικά με το αποτέλεσμα που μπορεί να 

προκύψει. (Λαζαρίδης – Παπαδόπουλος, 2005 )  

Ένας οργανισμός που λειτουργεί στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, υπάρχει 

πιθανότητα να υποστεί οικονομικές ζημιές εξαιτίας της πραγμάτωσης ενός μη 

αναμενόμενου γεγονότος. Η πιθανότητα αυτή στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται  

«κίνδυνος». Ως κίνδυνος λοιπόν μπορεί να οριστεί η αβεβαιότητα που συνδέεται με 

κάποιο προσδοκώμενο γεγονός ή αποτέλεσμα, είναι η μεταβλητότητα των πιθανών 

αποτελεσμάτων μιας πράξης καθώς, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί 

ακριβώς και συνεπώς υπάρχει αβεβαιότητα.
2
   

                                                 
1
 Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος Δ., “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”, Τεύχος Α΄, Β΄ Έκδοση,  

Θεσσαλονίκη, 2005 
2
 Κυριακή Κοσμίδου, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης. Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η 

περίπτωση του Asset Liability Management. Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2003 



7 

 

1.2 Διακρίσεις Κινδύνων   

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες διακρίσεις του κινδύνου, σκόπιμα ωστόσο θα 

εστιαστούμε στην βασική διάκριση του κινδύνου στο πλαίσιο της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης καθώς σχετίζεται με τις επενδυτικές αποφάσεις. Στην 

προκειμένη περίπτωση διαχωρίζουμε τον κίνδυνο σε Επιχειρησιακό και 

Χρηματοοικονομικό Κίνδυνο.   

1.3 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος 

Χρηματοοικονομικός είναι ο κίνδυνος που προκαλείται από την χρησιμοποίηση, από 

μέρους της επιχείρησης, πηγών κεφαλαίου που συνεπάγονται σταθερά έξοδα.
3
 

 Ορισμένες από τις βασικές μορφές του χρηματοοικονομικού κινδύνου ακολουθούν 

στην συνέχεια
4
 : 

 Κίνδυνος αγοράς 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

 Λειτουργικός κίνδυνος 

 Κίνδυνος χώρας 

 Πολιτικός κίνδυνος 

 Νομικός κίνδυνος 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος  

 Φορολογικός κίνδυνος 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με την αβεβαιότητα της 

αξίας του χαρτοφυλακίου, τίτλων και επενδύσεων βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, που 

συνήθως οφείλεται στις αλλαγές των αγοραίων τιμών των στοιχείων του ενεργητικού 

λόγω μεταβολής της τιμής του αξιογράφου, των επιτοκίων, και της ρευστότητας της 

αγοράς. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων. Είναι ο 

κίνδυνος απώλειας μιας χρηματικής αμοιβής , που οφείλεται στην αδυναμία του 

                                                 
3
 Λαζαρίδης –Παπαδόπουλος 

4
 Κυριακή Κοσμίδου, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης. Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η 

περίπτωση του Asset Liability Management. Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2003. 
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αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει μία συμβατική 

υποχρέωσή του. Για μία επιχείρηση ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο 

που διατρέχει να μην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή σε μερικές περιπτώσεις, 

να μην τις εισπράξει ποτέ.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται  με την έλλειψη ρευστότητας λόγω 

ετεροχρονισμού μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων βραχυχρονίως. Διακρίνεται 

σε: α)  Κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς - market liquidity risk, δηλαδή είναι ο 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου τίτλου από την αδυναμία 

ρευστοποίησης ενός τίτλου κοντά στην τρέχουσα αγοραία τιμή του. β) Κίνδυνο 

χρηματοδότησης ρευστότητας - funding liquidity risk, αφορά  την αδυναμία της 

τράπεζα να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε μέσω αύξησης ορισμένων 

στοιχείων του παθητικού της είτε μέσω ρευστοποίησης ορισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού της. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά στις απώλειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της 

ανεπάρκειας των συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων, των ανθρώπινων 

σφαλμάτων, αποτυχιών του management και ενδεχόμενων δυσχερειών μεταξύ των 

βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης (μετόχων, διευθυντικών στελεχών ή 

εκπροσώπων εργαζομένων). Ο συγκεκριμένος κίνδυνος συνήθως είναι απόρροια 

αδυναμίας ανάληψης προληπτικής δράσης. Είδος λειτουργικού κινδύνου αποτελεί και 

ο τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή ο κίνδυνο βλάβης τεχνολογικών πληροφοριακών 

συστημάτων, καθώς επίσης και κίνδυνος από πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες φυσικές 

καταστροφές.  

Ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στη διεθνή δανειοδότηση και συνδέεται με το 

ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας που δανείζεται. 

Παράλληλα συνδέεται με τον κίνδυνο της κυβερνητικής παρέμβασης με 

απαγορεύσεις πληρωμών στο εξωτερικό (sovereign risk), με τον κίνδυνο 

απαγόρευσης από την Κεντρική Τράπεζα της μεταφοράς συναλλάγματος στο 

εξωτερικό (transfer risk) και με το γενικευμένο κίνδυνο (generalized risk). 

Ο πολιτικός κίνδυνος σχετίζεται με τον κίνδυνο που απορρέει από τις πολιτικές 

παρεμβάσεις και τις πιθανές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του κράτους μέσα στο 

οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση.  
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O νομικό κίνδυνος σχετίζεται με τις μεταβολές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης, 

 καθώς μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία της. Επίσης, ο νομικός κίνδυνος 

λαμβάνει και διεθνείς διαστάσεις λόγω διαφορών του νομικού πλαισίου μεταξύ των 

χωρών και κατ’ επέκταση διαφορετικών ερμηνειών, με κίνδυνο την επιβολή 

επώδυνων κυρώσεων. 

 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των 

νομισμάτων που επηρεάζουν την αξία μιας επένδυσης που γίνεται σε ξένο νόμισμα, 

καθώς και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

διεθνείς συναλλαγές. Διακρίνεται σε: α) κίνδυνο συναλλαγών – transaction  risk και 

β) οικονομικό κίνδυνο ανταγωνισμού- economic risk. 

Ο φορολογικός κίνδυνος είναι εξίσου σημαντικός και προέρχεται από το φορολογικό 

καθεστώς που ισχύει και τις μελλοντικές του μεταβολές που επιφέρουν άμεσο 

αντίκτυπό στην λειτουργία της επιχείρησης.  

1.4 Επιχειρησιακός /Λειτουργικός Κίνδυνος  

Κάθε οικονομικός οργανισμός κατά τη διάρκεια της ζωής του αντιμετωπίζει αβέβαια 

γεγονότα, που επιδρούν αρνητικά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η επιχείρηση 

συνδέεται άμεσα και με το κέρδος , συνεπώς όσο μεγαλύτερος είναι ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος , τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το επιχειρηματικό κέρδος. 
5
 

1.4.1 Διάκριση επιχειρηματικών κινδύνων 

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, με κριτήριο την πηγή προέλευσης τους, διακρίνονται σε 

ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους. 

1. Ενδογενείς κίνδυνοι: Αφορά κινδύνους που προέρχονται από ενδογενείς αιτίες 

της επιχείρησης, και συγκεκριμένα προκαλούνται κυρίως από τον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, το είδος της παραγωγικής διαδικασίας, 

                                                 
5
 Άγγελος Τσακλάγκανος : Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις:  Αδελφών 

Κυριακίδη Α.Ε ,  2001 
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των χρησιμοποιούμενων πάγιων και κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς τα χαρακτηριστικά του προσωπικού ( ηλικία, φύλο και μόρφωση). 

2.   Εξωγενείς κίνδυνοι: Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι προέρχονται από την δυσμενή 

επίδραση του φυσικού, νομοθετικού, οικονομικού, τεχνολογικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει άμεση σύνδεση 

της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της. 

2.1. Κίνδυνοι από το Φυσικό Περιβάλλον είναι αυτοί που οφείλονται στις 

καιρικές συνθήκες και κυρίως ζημιώνουν ή καταστρέφουν της επιχειρήσεις 

πρωτογενούς παραγωγής.  

2.2. Κίνδυνοι Νομοθετικού Περιβάλλοντος σχετίζονται με φόρους, δασμούς 

προστασίας, αγορανομικούς ελέγχους κ.α  

2.3. Κίνδυνοι από το Οικονομικό Περιβάλλον αφορούν δυσμενείς φάσεις του 

οικονομικοί κύκλου, κινδύνους συναλλακτικής αγοράς, κινδύνους της αγοράς 

χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και κινδύνους της αγοράς εργασίας. 

2.4. Κίνδυνοι Τεχνολογικού Περιβάλλοντος μπορεί να προκύπτουν λόγω της 

εισόδου νέων τεχνολογικών προϊόντων, νέες μέθοδοι εργασίας και 

προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες κ.τ.λ 

2.5. Κίνδυνοι που προέρχονται από το Κοινωνικό Περιβάλλον οφείλονται σε 

κίνδυνο ζημιών λόγω κρατικής παρέμβασης, είτε λόγω ανταγωνισμού 

ομοειδών επιχειρήσεων, της μεταβολής των προτιμήσεων και συνηθειών του 

καταναλωτικού κοινού, των εργαζομένων μεταβολή γενικά στις αξίες, 

αντιλήψεις, στάσεις των στοιχείων του κοινωνικού περιβάλλοντος.   

1.4.2 Μέτρα αντιμετώπισης επιχειρηματικού κινδύνου από τις 

επιχειρήσεις 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων 

διακρίνονται παρακάτω:  

1. Μέτρα με τα οποία προλαμβάνονται οι κίνδυνοι ζημιών. Για παράδειγμα :  
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1.1.  Ο καταμερισμός της εργασίας και η εξειδίκευση της επιχείρησης στην 

παραγωγή ενός προϊόντος , ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα στο 

χαμηλότερο κόστος. 

1.2. Η διενέργεια ερευνών, δίνει την δυνατότητα να απομακρυνθεί ο κίνδυνος 

ζημιών λόγω υποκατάστασης των προϊόντων της επιχείρησης με αυτά άλλων 

επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο.  

1.3. Η ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές 

λόγω περιστατικών που οφείλονται σε έλλειψη οργάνωσης της επιχείρησης. 

1.4.  Η σύναψη συμφωνιών – καρτέλ – μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

ορισμένο κλάδο παραγωγής με σκοπό την σταθεροποίηση των τιμών και τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. κ.α.  

2. Μέτρα με τα οποία η ενδεχόμενη ζημιά καλύπτεται από τρίτα πρόσωπα, όπως για 

παράδειγμα η σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. 

3. Μέτρα με τα οποία η ενδεχόμενη ζημιά καλύπτεται από την επιχείρηση.   
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2 Ηλεκτρονικός και Διαδικτυακός 

Κίνδυνος 

Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι
6
 αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα 

στον κόσμο των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Κάθε εταιρία που 

ασχολείται με ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτά βρίσκονται σε 

υπολογιστές, "servers" ή το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αντίστοιχες 

περιπτώσεις. 

Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τεχνολογικούς παράγοντες σχετίζονται με θέματα 

όπως είναι η ευαισθησία δεδομένων και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, η 

ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων, η καλή  λειτουργία των 

τεχνολογικών συστημάτων, η ανυπαρξία σχεδίου επιχειρηματικής συνέχειας, 

αχρήστευση τεχνολογίας, ιοί και κακόβουλες επιθέσεις. Παράλληλα, οι κίνδυνοι 

μπορεί να σχετίζονται με απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή 

εξωτερικές κακόβουλές ενέργειες ή αμέλεια στην χρήση. Επίσης, οι επιθέσεις μπορεί 

να προέρχονται από ένα μεμονωμένο υπολογιστή, ή μία επίθεση σε μονάδες 

αποθήκευσης, "data warehouses", "routers, private" ή "common servers" και "clouds". 

Τέλος, μια επιχείρησή, αναλόγως του μεγέθους της επίθεσης που θα δεχτεί,  ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει την αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της παρουσίας της στο 

διαδίκτυο, καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης, λόγω π.χ. της διακοπής της 

λειτουργίας του "server" της.  

Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι. Ενώ στο 

παρελθόν οι οργανισμοί επένδυαν στην ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους 

στοιχείων, σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται στην προστασία των 

δικτύων και των συστημάτων. Η νομοθεσία για την προστασία των ευαίσθητων 

εταιρικών ή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ενώ η 

προστασία αυτών των δεδομένων είναι προϋπόθεση για την καλή λειτουργιά των 

επιχειρήσεων.  

                                                 
6
 http://www.aig.com.gr/Specialized-products-CyberEdge_3877_523666.html 
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2.1 Απειλές Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών 
Κινδύνων  

Οι κίνδυνοι που αφορούν στην ασφάλεια συστημάτων και δεδομένων, είναι πλέον 

τόσο απτοί και συνήθεις, όσο και οι φυσικές απειλές των λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων μίας επιχείρησης. Αποτελούν παράλληλα και την αρχή μίας σειράς 

ιδιαίτερα πολύπλοκων προβλημάτων μέσα στην επιχείρηση. Οι βασικές απειλές 

διακρίνονται παρακάτω:  

 Διαρροή δεδομένων: Μία εταιρία βρίσκεται πρωταρχικώς αντιμέτωπη με τον 

κίνδυνο της απώλειας ή διαρροής ψηφιακών δεδομένων από το σύστημά της. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πρόκειται για απώλεια δεδομένων από 

σταθερό ή φορητό υπολογιστή, "smartphone" ή "tablet". Η διαρροή αυτή 

μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή προσωπικών στοιχείων, παραβίαση 

πληροφοριών πελατών ή πλήρους κλίμακας επίθεση μέσω του διαδικτύου για 

την πρόσβαση σε ευαίσθητα και σημαντικά δεδομένα, είτε από τρίτους, είτε 

από τους ίδιους τους υπαλλήλους της. 

 Προβλήματα στο τμήμα ΙΤ: Το τμήμα ΙΤ (Information Technology) πρέπει 

να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα ενώ εξακολουθεί να διαχειρίζεται 

τα συνήθη ζητήματα της επιχείρησης. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι η 

αντιμετώπιση διαρροής ή απώλειας δεδομένων ή κακόβουλων επιθέσεων από 

"hacker". Παράλληλα καλείται να διερευνήσει πώς χάθηκαν ή διέρρευσαν τα 

δεδομένα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το τμήμα ΙΤ να διαθέτει την εμπειρία σε 

παραβιάσεις ασφαλείας και μεγάλες επιθέσεις από "hacker", ώστε να μπορούν 

να καταστείλουν τη διαρροή καθώς και να αποφύγουν την πιθανότητα  να 

διακοπεί η λειτουργία του "server" ή να αντικατασταθεί το λογισμικό του, 

διαμορφώνοντας ένα εφαρμόσιμο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 Κρίση Εταιρικής Φήμης: Οι ειδήσεις και η διαρροή πληροφοριών 

εξαπλώνονται γρήγορα, ιδιαίτερα στην εποχή των "social media". Τα 

συγκεκριμένα περιστατικά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη μίας 

εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσεκτική διαχείριση και 

αντιμετώπιση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των πελατών, του 

προσωπικού και των ενδιαφερομένων μερών. Στην προκειμένη περίπτωση 
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απειλής απαιτείται άμεση και προσεκτικά ελεγχόμενη δράση στον τομέα των 

Δημοσίων Σχέσεων προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και να 

προστατευτεί η φήμη της εταιρείας.  

 Οικονομικές προεκτάσεις: Οι οικονομικές επιπτώσεις από ένα περιστατικό 

ηλεκτρονικού και διαδικτυακού κινδύνου μπορεί να είναι αλόγιστες καθώς θα 

κινηθούν δικαστικές διαδικασίες από πρόσωπα που θεωρούν ότι διέρρευσαν 

τα δεδομένα τους. Επίσης, οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και 

από τρίτους  οι οποίοι χρειάστηκε να αποζημιώσουν τους δικούς τους πελάτες 

για τη διαρροή δεδομένων από μία εταιρία και ενδέχεται να διεκδικήσουν 

αποζημιώσεις. Αυτά προστίθενται στα έξοδα για την εξακρίβωση της 

προέλευσης της απώλειας ή παραβίασης, την αναδιαμόρφωση των δικτύων, 

την αποκατάσταση της ασφάλειας και την επαναφορά δεδομένων και 

συστημάτων. Ενώ επίσης,  όσο η επιχείρηση βρίσκεται ενδεχομένως εκτός 

λειτουργίας, είναι δυνατό να υπάρξει απώλεια κερδών.  

 Κρίση στη διοίκηση της εταιρίας: Μια κρίση που σχετίζεται με 

ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τιμή της μετοχής, 

καθώς και τη φήμη των στελεχών και της εταιρίας. 

2.1.1 Κυριότεροι Στόχοι Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κίνδυνων  

Οι δυνητική στόχοι Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών επιθέσεων είναι αρκετοί, διότι 

κάθε εταιρεία που αποθηκεύει, διαχειρίζεται ή μεταφέρει δεδομένα κινδυνεύει από 

διαδικτυακή ή φυσική κλοπή.  Ορισμένοι από τους κυριότερους και συχνότερους 

στόχους  που ελλοχεύουν οι Ηλεκτρονικοί Κίνδυνοι αναφέρονται συνοπτικά στην 

συνέχεια: 

 Πανεπιστήμια: Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια συγκεντρώνουν πολλά 

εμπιστευτικά και προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών 

των αιτούντων, ακαδημαϊκά αντίγραφα, ερευνητικά δεδομένα και μητρώα 

υγείας. Πολλά από αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε φορητές συσκευές 

που ανήκουν στο προσωπικό και τους σπουδαστές, οι οποίες μπορεί να μην 

προστατευτούν κατάλληλα και να παραμείνουν αφύλακτες. Επίσης, η 

απομακρυσμένη πρόσβαση στα εταιρικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και το λογισμικό διαχείρισης ακαδημαϊκών συναλλαγών 
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επιβαρύνουν την έκθεση στον κίνδυνο, ενώ κάποια από τα εκπαιδευτικά αυτά 

ιδρύματα δεν έχουν αναπτύξει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

 Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης: Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

διαθέτουν πολλές πληροφορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, σε συνδυασμό παράλληλα με 

τις διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις που βρίσκονται σε άνοδο σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αυτό επιφέρει υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της 

εκάστοτε χώρας και με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων Καρτών 

Πληρωμής (PCI DSS) που εκθέτουν την επιχείρηση σε πιθανά πρόστιμα και 

κυρώσεις. Συνεχώς αυξανόμενες είναι και οι επιθέσεις σε ιστοσελίδες 

λιανικής πώλησης που βρίσκονται ευάλωτες απέναντι σε κακόβουλές 

ενέργειες "hacker", με αντίκτυπο στα έσοδα από τις "online" πωλήσεις. 

Παράλληλα, τα αυξανόμενα περιστατικά υποκλοπής πιστωτικών καρτών έχει 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

τερματικά για συναλλαγές με κάρτες (POS). 

 Ξενοδοχειακές, ταξιδιωτικές και επιχειρήσεις αναψυχής: Οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς είναι  εκτεθειμένες μεταξύ άλλων 

με υψηλούς κινδύνους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα καθώς αποτελούν 

μέρος μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων με "online" συναλλαγές, " DoS 

attack" επιθέσεις (δηλαδή επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης -Denial-of-service 

attack- ονομάζονται γενικά οι επιθέσεις εναντίον ενός υπολογιστή, ή μιας 

υπηρεσίας που παρέχεται, οι οποίες έχουν ως σκοπό να καταστήσουν τον 

υπολογιστή ή την υπηρεσία ανίκανη να δεχτεί άλλες συνδέσεις και έτσι να 

μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους πιθανούς πελάτες)
7
 και απάτες 

πιστωτικών καρτών. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα λόγω 

πολλών επιθέσεων "hacking" σε συστήματα πληρωμών, εταιρείες που 

δουλεύουν με δικαιοπάροχους (franchisees) πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

τελευταίοι τηρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας δεδομένων για την 

προστασία της επωνυμίας από οποιαδήποτε δυσφήμιση σχετίζεται με την 

παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων ή της ιδιωτικής ζωής. 

                                                 
7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%C

E%B9%CF%82_%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%85%C

F%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD 
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 Τηλεπικοινωνίες: Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνες για την 

ασφάλεια τεράστιων όγκων διαβιβαζόμενων προσωπικών πληροφοριών. Η 

σχετική Οδηγία που έχει εκδοθεί από την ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα πολλές 

χώρες να απαιτούν να γίνεται κοινοποίηση των παραβιάσεων στους πελάτες. 

Αυτό συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες, αυξημένη πιθανότητα προστίμων, 

ποινών, δυσφημίσεων και απαιτήσεων τρίτων. Οι συναλλαγές με κάρτες 

πληρωμών απαιτούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα PCI DSS, ενώ 

παράλληλα οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών καλούνται να αντιμετωπίσουν 

εξελιγμένους ιούς που τις απειλούν με διακοπή λειτουργίας και απώλεια 

εσόδων.  

 Κυβερνοτρομοκρατία: Πολλοί υποσταθμοί ενέργειας, φράγματα και αγωγοί 

έχουν μειώσει το κόστος μέσω τηλεχειρισμού και συστημάτων 

παρακολούθησης, ωστόσο, αυτό έχει αυξήσει την έκθεση τους σε επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο - η οποία μερικές φορές επιδεινώνεται από τις κακές 

πρακτικές ασφάλειας. Ο κίνδυνος από την έκθεση ενισχύεται από τις 

επιθέσεις στα εθνικά δίκτυα υποδομών. Στη Μελέτη Ασφαλείας της KMPG, 

οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αποτελούν τον πλέον τρωτό τομέα που 

επηρεάζεται από θέματα έκδοσης του λογισμικού των διακομιστών ιστού 

τους. Παράλληλα, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας συλλέγουν μεγάλο όγκο 

προσωπικών δεδομένων για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και υπόκεινται 

σε συμμόρφωση με τα PCI DSS. 

 Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν 

μία από τις πιο στοχευμένες βιομηχανίες από τους "hacker" και η πλειονότητα 

των παραβιασμένων αρχείων προέρχεται από τον συγκεκριμένο τομέα. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέχουν σημαντικές προσωπικές πληροφορίες 

όπως: πλήρη ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία πιστωτικών 

καρτών, ιστορικά πιστώσεων. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου  "e-

banking" ή κινητού τηλεφώνου "mobile banking" έχουν υποβάλει τον κλάδο 

σε νέες απειλές εισβολής. Ο ακτιβισμός των "hacker" έχει επίσης ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας κατά των 

υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και άλλων χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. 
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2.2 Απειλές στον Κυβερνοχώρο  

Ο όρος «κίνδυνος στον κυβερνοχώρο» αναφέρεται σε ένα πλήθος διαφορετικών 

πηγών κινδύνου που επηρεάζουν τα πληροφοριακά και τεχνολογικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχει στην κατοχή της μια επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά από απειλές στον κυβερνοχώρο: 

 Κακόβουλές πράξεις εργαζομένων : Λόγω κλοπής εξοπλισμού ή δεδομένων 

με στόχο την πώληση ή την χρήση για εκβιασμό.  

 Αμέλεια  εργαζομένων: Αποστολή λάθος δεδομένων, απώλεια εξοπλισμού, ή 

θύματα επιθέσεων «ψαρέματος – phishing». 

 Εξωτερικές επιθέσεις: Επιθέσεις "hacker", εγκληματικά συνδικάτα που 

κλέβουν δεδομένα και ξένοι κυβερνητικοί οργανισμοί που διενεργούν 

βιομηχανική κατασκοπεία. 

 Προμηθευτές και πάροχοι: Οι προμηθευτές μιας εταιρίας αποτελούν έναν 

σημαντικό παράγοντα που μπορεί να την θέσει σε μεγάλο κίνδυνο. 

Παράδειγμα αποτελεί το cloud computing - υπολογιστικό νέφος, που 

επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τη διακοπή λειτουργίας του 

δικτύου. Καθώς επίσης, μέσω των κέντρων παροχών με ανεπαρκή επίπεδα 

ασφάλειας.  

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή εισβολής 

στην επιχείρηση, μέσω των προσωπικών λογαριασμών των εργαζομένων. 
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Κακόβουλές πράξεις 

εργαζομένων 

Αμέλεια  εργαζομένων

Εξωτερικές επιθέσεις

Προμηθευτές και 

πάροχοι

Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

Kλοπή Eξοπλισμού 

Kλοπή Δεδομένων

Αποστολή Λάθος 
Δεδομένων

Κλοπή Εξοπλισμού

Θύμα Εκβιασμού

Ακτιβισμός των χάκερ 
(Hactivism)

Συνδικάτο του 
εγκλήματος 

Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες

Νέφος (Cloud)

Κέντρα δεδομένων 

Εξωτερικοί πάροχοι

Facebook

Twitter

Linkedin

Κλοπή εξοπλισμού

Πώληση σε 
εγκληματίες

Εκβιασμός 

Άρνηση υπηρεσίας

Κλοπή δεδομένων

Άρνηση υπηρεσίας

Κλοπή δεδομένων

Βιομηχανική 
κατασκοπεία

Άρνηση υπηρεσίας 

Κακόβουλο λογισμικό

Εκβιασμός

Διακοπή λειτουργίας 
υποδομών

Προηγμένες επίμονες 
απειλές

Διακοπή λειτουργίας

Κλοπή δεδομένων λόγω 
αποτυχίας ασφάλειας  

Μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στα δεδομένα 

Απώλεια δεδομένων 

Διακοπή λειτουργίας δικτύου

Φυσική κλοπή διακομιστών 

Κλοπή δεδομένων λόγω 
αποτυχίας ασφάλειας 

Διακοπή λειτουργίας 
δικτύου

Εισβολή

Εργαζόμενοι

Στοιχεία πίστωσης/ τρπεζικών 
συναλλαγών

Δελτίο ταυτότητας

Προσωπκά αναγνωρίσιμα 
στοιχεία

Προστατευμένες πληροφορίες 
σχετικά με την υγεία 

Εταιρικές πληροφορίες 

Αμέλεια εργαζομένων 

Κακόβουλες πράξεις 
εργαζομένων 

 

Σχήμα 1 Ηλεκτρονικές και Διαδικτυακές Απειλές 

Ως κίνδυνο στον κυβερνοχώρο ορίζουμε τον λειτουργικό κίνδυνο των 

πληροφοριακών και τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων με συνέπεια να 
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επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων.
8
 Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν κατηγοριοποιηθεί 

οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο σε τέσσερις κατηγορίες: 1) Ανθρώπινες δράσεις, 2) 

Αστοχία συστημάτων και τεχνολογίας, 3) Αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες, και 

4) Εξωτερικά γεγονότα. 

Πίνακας 1: Κατηγορίες του κινδύνου στον κυβερνοχώρο (Cebula and Young, 2010) 

Κατηγορία Περιγραφή Στοιχεία  

Υποκατηγορία 1: Ανθρώπινες Δράσεις 

1.1 Ακούσια -Ακούσιες ενέργειες 

χωρίς κακόβουλη ή επιβλαβή 

πρόθεση 

-Λάθη, σφάλματα, 

παραλείψεις 

1.2 Σκόπιμη -Ενέργειες εκ προθέσεως, 

κακόβουλες ενέργειες,  

- Απάτη, σαμποτάζ, κλοπή, 

βανδαλισμός 

1.3 Αδράνεια -Απουσία δράσης ή 

παράλειψη σε μια δεδομένη 

κατάσταση 

- Έλλειψη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων, γνώσεων, 

καθοδήγησης και 

διαθεσιμότητας του 

προσωπικού για να αναλάβει 

δράση 

Υποκατηγορία 2: Αστοχία Συστημάτων και Τεχνολογίας 

2.1 Υλικό -Κίνδυνοι ανίχνευσης 

αστοχιών φυσικού 

εξοπλισμού  

- Αποτυχία λόγω απόδοσης, 

τη συντήρησης, και 

απαξίωσης 

2.2 Λογισμικό -Κινδύνων που απορρέουν 

από τα περιουσιακά στοιχεία 

του λογισμικού κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων, εφαρμογών 

και λειτουργικών 

συστημάτων 

- Συμβατότητα, διαχείριση 

διάρθρωσης, ελέγχου των 

αλλαγών, ρυθμίσεις 

ασφαλείας, πρακτικές 

κωδικοποίηση, καθώς και 

δοκιμές ελέγχου 

2.3 Συστήματα - Αστοχία των 

ολοκληρωμένων συστημάτων 

να εκτελούνται όπως 

αναμένεται 

- Σχεδιασμός, προδιαγραφές, 

ολοκλήρωση, και 

πολυπλοκότητα 

Υποκατηγορία 3: Αποτυχημένες Εσωτερικές Διαδικασίες 

3.1 Σχεδιασμός ή /και 

διαδικασία εκτέλεσης 

-Αστοχία των διαδικασιών για 

την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος λόγω κακής 

σχεδίαση της διαδικασίας ή 

της εκτέλεσης 

- Ροή διαδικασιών, 

τεκμηρίωση των διαδικασιών, 

ρόλοι και αρμοδιότητες, 

γνωστοποιήσεις και 

προειδοποιήσεις, ροή 

πληροφοριών, κλιμάκωση 

ζητημάτων, συμφωνίες 

επιπέδου υπηρεσιών, και 

μεταβίβαση εργασιών 

3.2 Έλεγχος Διαδικασίας -Ανεπαρκείς έλεγχος σχετικά 

με την λειτουργία των 

διεργασιών 

-Παρακολούθηση καλής 

λειτουργίας, μετρήσεις, 

περιοδική επανεξέταση, και 

                                                 
8
 Cebula, J. J. and Young, L. R. (2010), “A Taxonomy of Operational Cyber Security Risks,” Technical 

Note CMU/SEI-2010-TN-028, CERT Carnegie Mellon University. 
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κυριότητα των διαδικασιών 

3.3 Υποστήριξη των 

διαδικασιών 

-Αποτυχία οργανωτικής 

υποστήριξη των διαδικασιών 

για να παρέχουν τα 

κατάλληλα μέσα 

- Διαδικασίες στελέχωση, 

λογιστικής, εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, και προμηθειών. 

Υποκατηγορία 4: Εξωτερικά Γεγονότα 

4.1 Καταστροφές -Γεγονότα, τόσο λόγο 

φυσικής όσο και ανθρώπινης 

προέλευσης, τα οποία ο 

οργανισμός δεν έχει κανέναν 

έλεγχο και μπορεί να 

συμβούν χωρίς 

προειδοποίηση 

- Καιρικά φαινόμενα, 

πυρκαγιά, πλημμύρα, 

σεισμός, ταραχές κ.α.  

4.2 Νομικά Ζητήματα -Κίνδυνος που προκύπτει από 

νομικά ζητήματα 

-Κανονιστικής συμμόρφωσης, 

νομοθεσία, και αντιδικίες 

4.3Επιχειρηματικά 

Ζητήματα 

- Κίνδυνος που προκύπτει από 

τις μεταβολές του 

επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος του 

οργανισμού 

- Παραλείψεις προμηθευτή, 

συνθήκες αγοράς, και 

οικονομικές συνθήκες 

4.4 Αλληλεξαρτώμενες 

Υπηρεσίες 

- Κίνδυνοι που προκύπτουν 

από την εξάρτηση του 

οργανισμού από εξωτερικούς 

φορείς 

- Επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης, καύσιμα, 

και μεταφορά 

 

  

2.3 Κίνδυνοι πληροφοριακών συστημάτων 

 Η ανάπτυξη και η εξάπλωση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων αύξησε 

την ταχύτητα διενέργειας των επιχειρηματικών διαδικασιών, την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων και ενίσχυσε τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Παράλληλα 

ωστόσο, δημιουργήθηκαν πολλοί κίνδυνοι ορισμένοι εκ των οποίων  μπορεί να 

οδηγούν σε καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η απώλεια, η 

παραποίηση ή η κλοπή σημαντικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. 

2.3.1 Παράγοντες κινδύνου από πληροφοριακά συστήματα 

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι η:  

 Ανθρώπινη συμπεριφορά, 

 Δυσλειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού,  
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 Απόκλιση από κανόνες πρότυπης λειτουργίας,  

 Ανεπαρκής στρατηγική ελέγχου της επίδρασης των εξωτερικών δυνάμεων,  

 Μη αποδοτική αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης όπως τα κεφάλαια, το 

προσωπικό, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία και το δίκτυο διανομής. 

Είναι απολύτως κατανοητό, πως παρά τις προσπάθειες μίας επιχείρησης να βελτιώσει 

την δραστηριότητα της  μέσα σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον πάντα θα 

υπάρχουν ορισμένα τρωτά σημεία στο σύστημά της που αν δεν γίνει αντιληπτό και 

δεν διορθωθεί ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες και ζημίες. Συγκεκριμένα, οι 

ευπάθειες στις οποίες αναφερόμαστε μπορούν να διακριθούν σε:  

 Φυσικές: αφορούν το φυσικό περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος, 

π.χ. τα κτίρια και οι χώροι των μηχανογραφικών κέντρων,  

 Εκ φύσεως: αφορούν φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικές απειλές,  

 Υλικού και λογισμικού: πιθανές δυσλειτουργίες του υλικού και του 

λογισμικού μπορεί να προκαλέσουν την διακοπή παροχής των υπηρεσιών 

ενός πληροφοριακού συστήματος είτε λόγω ενδογενών σφαλμάτων είτε λόγω 

 Μέσων: η κλοπή ή καταστροφή μαγνητικών μέσων και εκτυπωτικών 

καταστάσεων μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ή διαρροή σημαντικών 

δεδομένων, 

 Εκπομπών: είναι πιθανή η υποκλοπή εκπεμπόμενων σημάτων από συστήματα 

και δίκτυα υπολογιστών και η αποκωδικοποίησή τους με σκοπό την κλοπή 

κρίσιμων πληροφοριών ή την παρεμπόδισή της ομαλής λειτουργίας τους, 

 Επικοινωνιών: η σύνδεση ενός υπολογιστή σε ανοικτό δίκτυο αυξάνει τον 

κίνδυνο διείσδυσης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη, 

 Ανθρώπινες: ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. 
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2.3.2 Μέθοδοι αντιμετώπισης των κινδύνων 

Μια από τις μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων σχετικά με τα πληροφοριακά 

συστήματα είναι: 

 Καθορισμός και η αναγνώρισή τους,  

 Εκτίμηση των πιθανών λόγων έκθεσης σε κάθε κίνδυνο.  

 Μέτρηση του επιπέδου των κινδύνων-υπολογισμός της αναμενόμενης ζημίας, 

καθώς επιτρέπει τους ελεγκτές να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητά τους. 

Η διοίκηση της επιχείρησης στην συνέχεια πρέπει να αποφασίσει για το αποδεκτό 

επίπεδο κινδύνου το οποίο πρέπει να θέσει σε συνδυασμό και με τα μέτρα διαχείρισής 

του. 

Για την λήψη της απόφασης σχετικά με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου η διοίκηση της 

επιχείρησης αποφασίζει με βάση τους δείκτες κινδύνου, οι οποίοι τις επιτρέπουν να 

διαμορφώσει άποψη σχετικά με την έκταση του ελέγχου για κάθε διαδικασία. Το 

αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

                         

                                                                   

2.3.3 Κίνδυνοι  πληροφοριακών συστημάτων 

Η χρήση της τεχνολογίας στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα σε 

συνδυασμό με την πληθώρα πλεονεκτημάτων εγκυμονεί και ένα σύνολο απο 

κινδύνους οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί και επιδιώκεται τόσο η μέτρησή τους όσο και 

η αποφυγή τους.  Αναφορικά με τους κινδύνους των πληροφοριακών συστημάτων 

μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Επιχειρησιακούς (business risks),  

 Ελεγκτικούς (audit risks),  

 Κίνδυνους ασφάλειας (security risks)  



23 

 

 Κινδύνους συνέχειας (continuity risks)  

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι 

Σχετίζονται με την πιθανότητα μη επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων και 

σκοπών, λόγω (Price and Smith, 2000):  

 Εξωτερικών παραγόντων: Οι κίνδυνοι του εξωτερικού περιβάλλοντος 

προέρχονται από το γενικότερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία αλλά και από τους 

υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές.  

 Εσωτερικών παραγόντων: Οι κίνδυνοι εσωτερικού περιβάλλοντος 

προέρχονται από πιθανές απάτες από την πλευρά της διοίκησης, η κατάχρηση 

κεφαλαίων αλλά και σφάλματα σε κάθε τομέα της εκάστοτε εταιρίας. Όσων 

αφορά τα πληροφοριακά συστήματα σχετίζονται με ανεπάρκειες και 

αδυναμίες του συστήματος ως προς τον εξοπλισμό και το λογισμικό (Hunston 

et al, 2004). 

Ελεγκτικοί κίνδυνοι  

Σχετίζονται με την αδυναμία αποκάλυψης μιας απάτης ή ενός λάθους στο σύστημα. 

Για τα πληροφοριακά συστήματα ένας τέτοιος κίνδυνος έχει ως αποτέλεσμα η γνώμη 

του ελεγκτή για την ομαλή και ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων να 

μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να παρέχει στο κοινό στρεβλή 

πληροφόρηση. 

Κίνδυνοι ασφάλειας  

Αφορούν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Ένα τέτοιο γεγονός θα έχει 

ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάγνωση απόρρητων πληροφοριών και οικονομικών 

στοιχείων αλλά ακόμη και την κλοπή δεδομένων. Ένα τέτοιο ζήτημα θα μπορούσε να 

γίνει εξαιρετικά περίπλοκο και να οδηγήσει ακόμη και στην δημιουργία ενός πολύ 

καλά οργανωμένου σχεδίου απάτης στο οποίο μπορεί να εμπλακούν και υπάλληλοι 

της εταιρίας. 
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Κίνδυνοι συνέχειας 

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα και την δυνατότητα 

ανάκτηση πληροφοριών έπειτα από βλάβη ή καταστροφή του συστήματος π.χ. 

προβλήματα "software" ή "hardware" που μπορεί να προκύψουν. Τα λογισμικά 

συστήματα που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των σύγχρονων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, τα ίδια τα πληροφοριακά συστήματα που αποτελούν περίπλοκα 

software, αλλά και το hardware αυτών είναι σε αρκετές περιπτώσεις επιρρεπές σε 

βλάβες και αστοχίες δημιουργώντας την πιθανότητα απώλειας δεδομένων, μη 

δυνατότητας εισόδου και συναφών προβλημάτων. Η μη διασφάλιση ανάκτησης των 

απολεσθέντων πληροφοριών μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην λειτουργία της 

επιχείρησης. 

2.3.4 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος ορίζουμε ένα οργανωμένο πλαίσιο από 

αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και μέτρα που απαιτούνται για την προστασία 

του. Ειδικότερα:  

 Την πρόληψη (prevention), που αφορά τη λήψη μέτρων για την προστασία 

του πληροφοριακού συστήματος από τυχόν φθορές.  

 Την ανίχνευση (detection), που αφορά τη λήψη μέτρων για τον εντοπισμό 

λεπτομερειών σχετικά με το γεγονός της ζημίας που υπέστη το πληροφοριακό 

σύστημα, όπως για παράδειγμα την εξακρίβωση του χρόνου και του 

προσώπου της κακόβουλης ενέργειας.  

 Την αντίδραση (reaction), που αφορά τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση 

ενός πληροφοριακού συστήματος.  

 Την προστασία (protection), η οποία με τη σειρά της αναλύεται στην πρόληψη 

και την θεραπεία.  

 Τον έλεγχο (audit).  
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2.3.5 Μέτρα Προστασίας 

Τα μέτρα προστασίας είναι διαδικασίες και ενέργειες που περιορίζουν την 

πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος. Οι κατηγορίες των 

μέτρων προστασίας είναι: 

 Μέτρα προσπέλασης συστήματος, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι μη 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν εισάγονται στο σύστημα.  

 Μέτρα προσπέλασης δεδομένων, που ελέγχουν ποια άτομα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση, ποια δεδομένα και με ποιο σκοπό. Οι εφαρμογές των βάσεων 

δεδομένων απαιτούν τυπικά έναν υψηλό βαθμό λεπτομέρειας του ελέγχου 

προσπέλασης.  

 Διαχείριση συστήματος και ασφάλειας, ορίζοντας τις υπευθυνότητες του 

διαχειριστή συστήματος.  

 Σχεδιασμός συστήματος, με βάση την αξιοποίηση βασικών χαρακτηριστικών 

και δυνατοτήτων ασφάλειας του υλικού και λογισμικού.  

Οι τύποι μέτρων προστασίας για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των ευπαθειών 

ενός πληροφοριακού συστήματος είναι: 

 Κρυπτογράφηση (encryption), αφορά τον μετασχηματισμό των δεδομένων 

ώστε να είναι ακατάληπτα από εξωτερικούς παρατηρητές.  

 Μέτρα Λογισμικού (software controls), που αναφέρονται σε προγράμματα 

που πρέπει να είναι ασφαλή και αξιόπιστα για αποτροπή εξωτερικών 

επιθέσεων.  

 Μέτρα Υλικού (hardware controls), που αποτελούν συσκευές διάφορες για να 

βοηθούν στην ασφάλεια υπολογιστών.  

 Φυσικά Μέτρα Υλικού (physical controls), που αποτελούν τα λιγότερο 

δαπανηρά μέτρα για την ασφάλεια των συστημάτων.  
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 Πολιτικές Ασφάλειας (security policies), που αποτελούν ένα σύνολο αρχών 

και οδηγιών υψηλού επιπέδου που αφορούν τη σχεδίαση και διαχείριση 

συστημάτων ασφαλείας.  

Οι πολιτικές ασφαλείας επιβάλλονται από διάφορους μηχανισμούς ασφάλειας που 

μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Αναγνώριση (identification): η ταυτότητα των χρηστών απαιτείται για τον 

έλεγχο πρόσβασης στους υπολογιστές.  

2. Διαπίστωση αυθεντικότητας (authentication): είναι η διαδικασία κατά την 

οποία επαληθεύεται η δηλωθείσα ταυτότητα ενός λογικού υποκειμένου με 

βάση για παράδειγμα ένα συνθηματικό ή ένα PIN, μια μαγνητική συσκευή 

αναγνώρισης, βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, 

την τοποθεσία που βρίσκεται το λογικό υποκείμενο, π.χ. διεύθυνση IP, 

3. Εξουσιοδότηση (authorization): οι μηχανισμοί εξουσιοδότησης έχουν σαν 

σκοπό τη διασφάλιση του ότι οι διάφορες εργασίες επιτελούνται μόνο από 

εξουσιοδοτημένα άτομα, 

4. Έλεγχο προσπέλασης (access control): ο έλεγχος προσπέλασης διασφαλίζει 

ότι οι προσπελάσεις στα αντικείμενα του κάθε συστήματος 

πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες πολιτικές προστασίας και τους 

κανόνες ασφαλείας,  

5. Ακεραιότητα (integrity): οι εξουσιοδοτημένες πράξεις, ο έλεγχος μέσω ενός 

επιβλέποντος ατόμου, η εναλλαγή καθηκόντων, ο πολυπρόσωπος έλεγχος 

δραστηριοτήτων και η ακολουθία πράξεων, σύμφωνα με την οποία 

απαιτούνται διακριτά βήματα για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, 

αποτελούν ορισμένες τεχνικές για διασφάλιση της ακεραιότητας των 

δεδομένων,  

6. Συνέπεια (consistency) και επίβλεψη (auditing): η συνέπεια και ο έλεγχος 

αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία κάθε πολιτικής ασφαλείας.  
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2.4 Επίδραση Ηλεκτρονικών - Διαδικτυακών 
Επιθέσεων στην Χρηματιστηριακή αξία της 
μετοχής  

 

Όπως έχουμε προαναφέρει, πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο 

τον κίνδυνο της παραβίασης των δεδομένων τους τόσο με τα προσωπικά στοιχεία των 

πελατών τους, όσο και των εργαζομένων τους. Η συχνότητα αυτών των περιστατικών 

έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 

δαπάνες για την πληγείσα εταιρεία.  

Συγκεκριμένα, το 2004, η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου εκτίμησε ότι οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις έχασαν ένα εντυπωσιακό ποσό της τάξης του $ 46 

δισεκατομμύρια δολάρια λόγω κυβερνοεπιθέσεων. Από τότε, οι καταστάσεις έχουν 

επιδεινωθεί. Στις 29 Μαΐου 2009, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξέδωσε μια έκθεση 

που ανέφερε ότι, μεταξύ του 2008 και του 2009 αμερικανικές απώλειες των 

επιχειρήσεων λόγω των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο είχε αυξηθεί σε πάνω από $ 1 

τρισ της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στον εντυπωσιακό αυτό αριθμό δεν μετράνε ακόμα 

και τις πρόσθετες απώλειες που οφείλονται σε: 

 Κλοπή πληροφοριών αναγνώρισης ταυτότητας (personally identifiable 

information -PII) 

 Αναποτελεσματικά συστήματα και διακοπή της παραγωγής 

 Απώλεια των πελατών 

 Αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της μετοχής της επιχείρησης  

Σύμφωνα με αποτελέσματα του Symantec, που αποτελεί κορυφαίο πάροχο 

παγκοσμίως στο χώρο του λογισμικού ασφαλείας, αναφέρει ότι ο αριθμός των νέων 

απειλών στον κυβερνοχώρο στο Διαδίκτυο αυξήθηκαν σχεδόν 500% μεταξύ του 2006 

και του 2007, και στη συνέχεια υπερδιπλασιάστηκε και πάλι μεταξύ 2007 και 2008. 

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 1.000% σε νέες απειλές για τους εταιρικούς 

χρήστες του Διαδικτύου σε μόλις δύο χρόνια. 
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Έχοντας λάβει γνώση του μεγέθους της εξάπλωσης του κινδύνου από ηλεκτρονικές 

και διαδικτυακές επιθέσεις, κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον να διερευνηθεί και να 

εκτιμηθεί η επίδραση αυτών των κινδύνων στην χρηματιστηριακής αγοράς και το 

κόστος που επιφέρουν σε εισηγμένες εταιρείες.  

Η έρευνα των Kevin M. Gatzlaff και Kathleen A. McCullough (The Effect of Data 

Breaches on Shareholder Wealth - 2010) εξετάζει τον βαθμό στο οποίο επηρεάζεται η 

χρηματιστηριακή αγορά και η τιμή της μετοχής της εκάστοτε εισηγμένης 

επιχείρησης, ενώ επικεντρώνεται στη παραβίασης των δεδομένων από την ευρύτερη 

κατηγορία της ασφάλειας των πληροφοριών. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη σε 

ένα δείγμα 77 γεγονότων παραβίασης δεδομένων από τις αρχές του 2004 και το τέλος 

του 2006, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό αποτέλεσμα της παραβίασης δεδομένων σε 

συσχέτιση με την τιμή της μετοχής είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. 

Βασισμένο σε μια συγχρονική ανάλυση των σωρευτικών έκτακτων αποδόσεων, 

βρέθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της αντίδρασης της αγοράς και των 

επιχειρήσεων με μικρότερη πιθανότητα επικείμενης παράβασης δεδομένων. Επίσης 

διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης , δηλαδή 

υψηλότερη αναλογία Market-to-Book Ration που είναι ο λόγος της τρέχουσας τιμής 

της μετοχής προς τη λογιστική αξία ανά μετοχή, δέχονται υψηλότερα αρνητικές 

έκτακτες αποδόσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των δεδομένων. Περαιτέρω, 

διαπιστώνουμε ότι το μέγεθος της επιχείρησης μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις 

λόγω της παραβίασης δεδομένων για την τιμή της μετοχής της εταιρείας. Τέλος, η 

αρνητική αντίδραση της αγοράς σε μια παραβίαση δεδομένων είναι πιο σημαντική 

στις πιο πρόσφατες χρονικές περιόδους του δείγματος.   

Η μελέτη των Kholekile L. Gwebu, Jing Wang, και Wenjuan Xie, 

(UNDERSTANDING THE COST ASSOCIATED WITH DATA SECURITY 

BREACHES), επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, καθώς 

παρουσιάζουν πολλαπλές ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις των περιστατικών 

παραβίασης δεδομένων. Συνεπώς, η ερευνά των Kholekile L. Gwebu, Jing Wang, και 

Wenjuan Xie αποδεικνύει πως γεγονότα παραβίασης δεδομένων επηρεάζουν 

αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης, του κινδύνων και της διαφάνειας των 

πληροφοριών. Παράλληλα, αναφέρει πως το οικονομικό κόστος που μπορεί να 

προκύψει για μία επιχείρηση λόγω της διάτρητης ασφάλειας των δεδομένων της κατά 
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κύριο λόγο προέρχεται από το άμεσο κόστος, που σχετίζεται με αποζημιώσεις και 

προσφυγές λόγο της διαρροής των δεδομένων και λιγότερο από έμμεσες δαπάνες, 

όπως η δυσφήμηση, τη μείωση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς κ.λπ. Για 

παράδειγμα, μετά από παράνομες  προσβάσεις σε πάνω από 163.000 πιστωτικές 

εκθέσεις των καταναλωτών, η Choicepoint αναγκάστηκε να πληρώσει 15 

εκατομμύρια δολάρια σε κυρώσεις και η τιμή της μετοχής της εταιρείας μειώθηκε 

από $ 46.01 έως $ 37.64. Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν την αύξηση του 

κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, την δυσφήμηση της μάρκας, η απώλεια της 

εμπιστοσύνης του πελάτη, και τελικά η απώλεια του μεριδίου αγοράς και των 

πωλήσεων.  

Παλαιότερη έρευνα των Anat Hovav and John D'Arcy (2003), εξηγεί την επίδραση 

στην αγορά των ανακοινώσεων επίθεσης Denial-of-Service (DOS) για μια περίοδο 

4,5 ετών. Η μελέτη διεξήχθη με τη χρήση μεθοδολογίας μελέτης περίπτωσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές η 

αγορά δεν "τιμωρεί" τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια τέτοια επίθεση. 

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά τιμωρεί περισσότερο από ό, τι άλλες τις 

"Internet-specific" επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που βασίζουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, οι "Internet-

specific" επιχειρήσεις, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα 

ασφάλεια είναι σε θέση να τα εφαρμόσει. Τέλος, παρατηρείται ότι οι μεγάλες 

εταιρείες που δεν είναι "Internet-specific" μπορεί να υπερβάλλου σε διαφημιστικές 

εκστρατείες των μέσων ενημέρωσης, καθώς ορισμένες από αυτές τις εταιρείες μπορεί 

να επενδύσουν τους πόρους για να αποφευχθεί ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει 

οριακή επίπτωση στην αξία των μετοχών τους. 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε πως βάση ερευνών που μέχρι στιγμής έχουν 

πραγματοποιηθεί υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αρνητικής επίδρασης από ορισμένους 

ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους σε σχέση με την αγοράς και την 

διαμόρφωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής την επιχείρησης που πλήττεται. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση της κατάλληλης επιχειρησιακής 

πολιτικής για την αποφυγή και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης 

δεδομένων και γενικότερα ηλεκτρονικών κινδύνων.     
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2.4.1 Μελέτη περιπτώσεων  

Στην συνέχεια παραθέτουμε πέντε από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα "hacking" κατά τα 

τελευταία χρόνια και την επίδραση των επιθέσεων αυτόν στην χρηματιστηριακή τιμή 

της μετοχής τους:  

Apple 

Στις αρχές του Σεπτέμβρη (2014) , η Apple τέθηκε υπό έλεγχο καθώς η υπηρεσία του 

iCloud βρέθηκε τρωτή σε επίθεση " hacking" που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή του 

ιδιωτικών φωτογραφιών πολλών διάσημων ηθοποιών. Το πρόβλημα φαίνεται να 

προέκυψε από την υπηρεσία "Find My iPhone", που δίνει την δυνατότητα εντοπισμού 

της συσκευής του χρήστη, παράλληλα ωστόσο έδωσε εύκολη πρόσβαση στους 

"hacker" στους κωδικούς πρόσβασης των διασήμων.   

Αν και φαντάζει αδιανόητο για ένα γίγαντα της βιομηχανίας όπως η Apple παρόλα 

αυτά φαίνεται να συμβαίνει. Η τιμή της μετοχής της Apple έλαβε αρκετά χτυπήματα 

καθώς η τιμή της μετοχής της από $ 103 έπεσε στα $ 99 στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ 

μειώθηκε ακόμη ένα δολάριο στο κλείσιμο της επόμενης μέρας. Πέρα από το γεγονός 

αυτό, παράλληλα ήταν μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Apple, καθώς στις 9 

Σεπτεμβρίου επρόκειτο να ανακοινωθεί η είσοδος στην αγορά του iPhone 6. Στην 

προσπάθεια του ο Tim Cook να διαχειριστεί την κρίση μίλησε στην Wall Street 

Journal ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και να καθησυχάσει το κοινό ότι η 

εταιρεία κάνει ό, τι μπορεί για να αποτρέψει αντίστοιχες διαρροές και στο μέλλον. 

Φαίνεται πως η τιμή της μετοχής της Apple έχει καταφέρει να ανάκαμψη ελαφρά 

μετά από το γεγονός αυτό, σήμερα η μετοχή της βρίσκεται στα $ 105.  
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Target 

Στα τέλη του 2013, η εταιρία Target ήταν στόχος ενός πολύ σοβαρού περιστατικού 

"hacking" . Ένας "hacker" κατάφερε να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό στο 

σύστημα ασφάλειας και την επεξεργασία των πληρωμών της εταιρίας. Το 

αποτέλεσμα ήταν πως κάθε φορά που κάποιος σάρωνε την κάρτα του για να κάνει μια 

αγορά, το κακόβουλο λογισμικό τίθονταν σε λειτουργία και έκλεβε  τον αριθμό της 

πιστωτικής κάρτας. Τέλος,  η εταιρία αναγνώρισε για πρώτη φορά το περιστατικό 

"hacking" στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, ενώ οι τιμές των μετοχών της, 

υπέστησαν σημαντικές μειώσεις κατά τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, η τιμή 

της μετοχής από τα 64 δολάρια στις 5 Φεβρουαρίου είχε πέσει στα 55 δολάρια ενώ 

πρόσφατα φαίνεται να κερδίσει έδαφος και πάλι στα $ 60 +. 
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Home Depot 

Η Home Depot δέχτηκε ηλεκτρονική επίθεση αρκετούς μήνες προηγούμενος, αλλά 

έγινε γνωστό στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι "hackers" χρησιμοποίησαν την ίδια 

ακριβώς μέθοδο κακόβουλο λογισμικό, όπως στην παραβίαση της Target. Το 

αποτέλεσμα για τη Home Depot ήταν μια μικρή βουτιά των τιμών των μετοχών της, 

από τα $ 93 πριν από την ανακοίνωση της παράβασης στα 89 δολάρια για την 

επόμενη ημέρα. 
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News Corp 

Στην περίπτωση της News Corp το σκάνδαλο της ηλεκτρονικής επίθεσης έγινε 

πρωτοσέλιδο για μήνες. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συμβάντα, εδώ οι 

εργαζόμενοι της News Corp. ήταν αυτοί που έκαναν την πειρατεία. Συγκεκριμένα,  

δημοσιογράφοι χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από τεχνικές για να λάβουν φωνητικά 

μηνύματα και άλλα προσωπικά δεδομένα. Αν και αρχικά είχαν σκεφτεί να 

παραβιάσουν δεδομένα διασημοτήτων και πολιτικών, τελικά ο στόχος τους ήταν τα 

θύματα των βομβιστικών επιθέσεων στο Λονδίνο και οι συγγενείς των νεκρών 

στρατιωτών του 2005. Η ζημιά γα την εταιρία, λόγω των δικαστικών υποθέσεων εις 

βάρος της, εκτιμάτε πως έχασε $ 1.62 δισεκατομμύρια. Παρά την γενική κατακραυγή, 

η τιμή της μετοχής της News Corp στα μέσα του 2011 σημείωσε μικρές απώλειες , 

όταν έπεσε από $ 17 στα $ 14, αλλά ανέκαμψε γρήγορα.  

 

Google 

Το 2009 η Google ήταν στόχος μιας προηγμένης επίθεση που προέρχονταν από την 

Κίνα. Η πειρατεία είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή της πνευματική ιδιοκτησία της 

Google. Η Google αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο περιστατικό "hacking" τον 

Ιανουάριο του 2010 και η μετοχή της από το επίπεδο των $ 300 γρήγορα υποχώρησε, 

ώσπου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου είχε πέσει στα $ 263 και μέχρι τον Ιούλιο να 

βυθιστεί στα $ 218 – η χαμηλότερη τιμή της μετοχής κατά την τελευταία πενταετία.  
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Αν και δεν κάθε εταιρεία δεν σημείωσε το ίδιο σημαντική πτώση στην τιμή της 

μετοχής μετά από ένα γεγονός σκανδάλου "hacking" ωστόσο παρατηρείται σε όλες 

τις περιπτώσεις τουλάχιστον μια μικρή πτωτική τάση. Γίνεται, λοιπόν, επιτακτική η 

ανάγκη για κάθε επιχείρηση να ενισχύσει την ασφάλεια της ώστε να μειώσει το 

μέγεθος των ζημιών. 

2.5 Διαχείριση Οικονομικών επιπτώσεων των 
Διαδικτυακών Κινδύνων   

 

Καθώς η τεχνολογία έχει πλέον ενσωματωθεί στις σύγχρονες επιχειρήσεις, είναι 

σημαντικό οι εταιρείες να κατανοήσουν πραγματικά τις οικονομικές επιπτώσεις που 

μπορεί να προκύψουν λόγω της ανεπαρκούς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπίσει συστήματα διαχείρισης, όπως καθορίζονται από 

CFOs τους ή ισοδύναμο στέλεχος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε μια ενιαία βάση για όλη την επιχείρηση. 

Από το 2008, ISA - Internet Security Alliance και ANSI - American National 

Standards Institute αναλαμβάνουν να αναπτύξουν μια πρακτική μεθοδολογία που οι 

εταιρείες μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τόσο τους 

κινδύνους όσο και τις πιθανές οικονομικές απώλειες που δημιουργούνται από την 

έλλειψη εκτίμησης των αλληλεξαρτήσεων των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία σε έξι-βήμα: 

Βήμα 1: Ορισμός υπευθύνου του προβλήματος 

Μέχρι στιγμής σχεδόν κάθε οργανισμός έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα 

του σύγχρονου ψηφιακού  κόσμου με αποτέλεσμα αντίστοιχα να προσαρμόσει το 

επιχειρηματικό του σχέδιο όσον αφορά την τήρηση μητρώων, η διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τις "online" πωλήσεις, και πολλά άλλα. Ωστόσο το 

μειονέκτημα της ψηφιοποίησης αποτελεί το τμήμα ης ασφάλεια των δεδομένων με 

αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό να έχει υποβιβαστεί σε ένα απομονωμένο, και συχνά 

υποχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό τμήμα. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο ανώτερα στελέχη με διατμηματική εξουσία, όπως 

CEOs και CFOs (ή CROs) να λάβουν στρατηγικές ελέγχου, του συστήματος στον 

κυβερνοχώρο, που είναι το νευραλγικό κέντρο της εταιρικής λειτουργίας τους. Αυτά 

τα στελέχη θα πρέπει να εκτιμήσουν, ή ακόμη και να μάθουν, το πραγματικό ρόλο 

που παίζει η τεχνολογία στη σύγχρονη οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου. 

Βήμα 2: Διορισμός ομάδας διαχείρισης "Cyber Risk" 

Τα ανώτερα στελέχη δεν είναι πάντα σε θέση να καθορίσουν όλα τα ερωτήματα, και 

αντίστοιχα όλες τις απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των 

θεμάτων στον κυβερνοχώρο που δημιουργούνται σε διάφορα τμήματα μέσα στην 

επιχείρηση. Ωστόσο, η οικονομική σημασία της ασφάλειας του κυβερνοχώρου 

σημαίνει ότι τα ανώτερα στελέχη δεν μπορούν να αναθέσουν το θέμα αυτό 

αποκλειστικά σε ειδικούς ή σε νέους διαχειριστές. 

Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη θα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα που είναι ο 

σχηματισμός μιας ομάδας διαχείρισης κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις και να 

μπορούν να διαμορφώσουν μια στρατηγική που θα εγγυάται ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από ενδιαφερόμενους 

συναφών επαγγελμάτων, με κύριες αρμοδιότητες να αξιολογεί τα δεδομένα και να  

ανατροφοδοτούν με νέες πληροφορίες, ώστε να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις 

σε εταιρικό επίπεδο. 
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Βήμα 3: Τακτικές συναντήσεις  

Οι τακτικές διαπροσωπικές συναντήσεις της ομάδας διαχείρισης "Cyber Risk"  ή οι 

τηλεδιασκέψεις, όταν υπάρχει δυσκολία λόγω διαφορετικής γεωγραφικής θέσης,  

είναι απαραίτητες δεδομένου ότι οι απειλές και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι 

καθημερινές, και κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι κατάλληλες 

στρατηγικές αντιμετώπισης.  

Οι διαπροσωπικές συναντήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες 

που δεν «μιλούν την ίδια γλώσσα», ενώ παράλληλα ενισχύεται ο βαθμός 

επικοινωνίας η έλλειψη της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, σε σχέση με 

την οργανωτική στρατηγική. 

Βήμα 4: Ανάπτυξη και Υιοθέτηση σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων από 

Κυβερνοεπιθέσεις σε όλες τις υπηρεσίες 

Σύμφωνα με έκθεση Mandaint M-Trend τον Ιανουάριο του 2010 διαπιστώθηκε ότι 

κάθε απρογραμμάτιστη προσπάθεια αντιμετώπισης περιστατικού επίθεσης είχε 

αρνητική κατάληξη όσων αφορά την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που 

είναι αντιμέτωπη η επιχείρηση. Η πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών που 

επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες καταστάσεις από κυβερνοεπιθέσεις δεν τα 

καταφέρνουν με επιτυχία , εκτός εάν έχουν καταβάλει προγραμματισμένες και 

συντονισμένες προσπάθειες εξυγίανσης σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές και  

εκτελούνται σε κατάλληλο χρόνο.  

Η ομάδα διαχείρισης "Cyber Risk" θα καθορίσει τις ενέργειες και τους ρόλους οι 

οποίοι πρέπει να κατανεμηθούν σε κάθε λειτουργική μονάδα και να δημιουργήσουν 

τα μέσα με τα οποία να επικοινωνούν και να συντονίζονται μεταξύ τους οι 

λειτουργικοί τομείς. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι καλά καθορισμένο, σφαιρικά 

δομημένο με στόχο την ασφάλεια των πληροφοριών. 

Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

των εργαζομένων ως προς την βαρύτητα των πληροφοριακών συστημάτων και των 

δεδομένων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν κατανοήσει με σαφήνεια τις πολιτικές 
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της εταιρείας σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων, τη διατήρηση τους, καθώς 

και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας. 

Το σχέδιο της επιχείρησης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διατάξεις ασφαλών 

συνδέσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους, εξωτερικούς προμηθευτές, και όποιες 

άλλες απομακρυσμένες συνδέσεις. 

Το σχέδιο θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει ένα επίσημα τεκμηριωμένη σχέδιο 

αντιμετώπισης περιστατικών κρίσης και να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (και 

τα μέσα ενημέρωσης, κατά περίπτωση), δεδομένου ότι ακόμη και οι καλύτερες 

προστατεύεται εταιρείες δεν μπορούν να εξαλείψουν τον πραγματικό κίνδυνο ενός 

συμβάντος στον κυβερνοχώρο που οδηγεί σε μια "κρίση". Τέλος, μια αποτελεσματική 

επικοινωνιακή στρατηγική μπορεί να ελαχιστοποιήσει σημαντικά την πιθανότητα 

εμφάνισης οικονομικών ζημιών - συμπεριλαμβανομένων και των «έμμεσων» όπως 

έχουμε προαναφέρει δηλαδή το κόστος των πιθανών ζημιών για τη φήμη μιας 

εταιρείας, τη μάρκα, την εμπιστοσύνη των πελατών της, και το ηθικό των 

εργαζομένων της. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχει αποδειχτεί πως μπορεί να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην αξία των μετοχών. 

Βήμα 5: Κατάρτιση προϋπολογισμού για το Συνολικό Κίνδυνο Κυβερνοεπιθέσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, η 

διατμηματική ομάδα διαχείρισής του θα πρέπει να υπολογίσει το μικτό οικονομικό 

κίνδυνο για την επιχείρηση. 

Αρχικά, είναι σημαντικό για τα ανώτερα στελέχη να κατανοήσουν την πιθανή 

οικονομική επίπτωση από ένα περιστατικό παραβίασης της ασφάλεια της επιχείρησης 

στον κυβερνοχώρο. Το αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει για την επιχείρηση θα 

εξαρτηθεί από τον τύπο του οργανισμού και το είδος του συμβάντος, καθώς το 

συνολικό κόστος ορισμένων κατηγοριών παραβίασης της ασφάλειας στο 

κυβερνοχώρο είναι πιο εύκολο να εκτιμηθούν από άλλες.  

Για παράδειγμα, η έρευνα του CSIS των έργων υποδομής που δημοσιεύθηκε τον 

Ιανουάριο του 2010 αποκάλυψε ότι το κόστος εικοσιτετραώρου από την διακοπή 

λειτουργίας λόγω ενός σοβαρού περιστατικού ασφάλειας θα είναι, κατά μέσο όρο, 

6.300.000 δολάρια. Μια εταιρεία στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου 
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μπορεί να αναμένει ένα κόστος έως και $ 8.4 εκατομμύρια ανά εικοσιτέσσερις ώρες 

από την στιγμή της επίθεσης.  

Γενικότερα, μελέτη από το Ινστιτούτο Ponemon εκτιμάται ότι το 2009 το μέσο 

κόστος των παραβιάσεων των δεδομένων ανήλθε στο ποσό των 204 δολαρίων. Το 

εύρος του συνολικού κόστους μεταξύ των σαράντα πέντε περιστατικών παραβίασης 

των δεδομένων που περιέχονται στη μελέτη του 2009 ήταν από $ 750.000 σε σχεδόν 

$ 31 εκατομμύρια δολάρια.  Από αυτά τα στοιχεία, το 60% αφορούν "άμεσες" 

δαπάνες, όπως έρευνες, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημοσίων 

σχέσεων και επικοινωνίας, νομικής υπεράσπισης κ.α. Το υπόλοιπο 40% του 

συνολικού κόστους παράβαση εξηγείται από την "έμμεση" κόστος της απώλειας των 

επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και την απώλεια ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων των πελατών, μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Purdue Κέντρο 

για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στη Διασφάλιση Πληροφοριών και Ασφάλειας 

διαπίστωσε ότι όλο και περισσότερο χάνονται ζωτικής σημασίας ψηφιακές 

πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ των εταιρειών. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 

2008 οι εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 4.600.000 δολάρια σε πνευματική 

ιδιοκτησία.  

Η πιο κοινή τεχνική μέτρησης του κινδύνου μεταξύ των επαγγελμάτων της ασφάλειας 

των πληροφοριών είναι να συνδυάσει την πιθανότητα της απώλειας με την προσδοκία 

της απώλειας, για να πάρει την ετήσια αναμενόμενη απώλεια (ALE) όπως 

παρουσιάζεται και στην παρακάτω εικόνα.  
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Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως η ποσοτική αξιολόγηση των παραγόντων 

αυτών όπως η απειλή, οι συνέπειες ενός περαστικού ηλεκτρονικού κινδύνου καθώς 

και η ευπάθεια της επιχείρησης σε ζημίες επηρεάζεται από τον ακριβή προσδιορισμό 

του κάθε παράγοντα. Με άλλα λόγια, η εκτίμηση του κόστους  ενός περαστικού 

ηλεκτρονικού κινδύνου σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό των μεταβλητών που 

συνθέτουν την εξίσωση του κινδύνου ώστε να παρέχει μια σταθερή βάση για την 

καθοδήγηση όλων των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου. Επίσης, στην 

βιβλιογραφία υπάρχουν περαιτέρω εργαλεία ανάλυσης (Gordon και Loeb 2006), που 

μπορεί να βοηθήσουν τους διαχειριστές στη διαδικασία υπολογισμού του κόστους.  

Μέσα από τον κλάδο έχουν δημιουργηθεί ορισμένοι κανόνες που παράγουν 

γενικευμένες εκτιμήσεις για τον υπολογισμό του κόστους, όπως ότι ο 

προϋπολογισμός του συνολικού κόστους από κυβερνοεπιθέσεις προσδιορίζεται στο 

5-6% του προϋπολογισμού της υποδομής IT, ή στο 1,5% των εσόδων μιας 

επιχείρησης (όπως προτείνεται από Forester ή Gartner).  

Όποιος τρόπος και αν ακολουθηθεί για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 

Συνολικό Κίνδυνο Κυβερνοεπιθέσεων, είναι σημαντικό να εκτελεστεί από μία 

διατμηματική ομάδα διαχείρισης των κινδύνων ώστε να διαμορφώσει μια συνολική 

εικόνα για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στον κυβερνοχώρο και να 

αναπτυχθεί κατόπιν ομοφωνίας το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

  

Εικόνα 2-1: Τεχνική Μέτρησης του Κινδύνου  
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Βήμα 6: Εφαρμογή, Ανάλυση, Δοκιμή και Ανατροφοδότηση 

Σύμφωνα με τη εταιρία Verizon κατά την ανάλυση των 500 πραγματικών 

παραβιάσεων της ασφάλειας των επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% των 

περιστατικών, οι επιχειρήσεις διέθεταν τις πολιτικές που θα μπορούσαν να 

εμποδίσουν τα περιστατικά παραβίασης, ωστόσο απέτυχαν να ακολουθήσουν τις 

πολιτικές αυτές.  

Είναι σημαντικό το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο που 

αναπτύχθηκε να χρησιμοποιθούν σαφείς μετρήσεις και παράλληλα αυτές οι 

μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και δοκιμών, να επανεξετάζονται 

τακτικά τόσο όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο όσο και τον 

προϋπολογισμό. 

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και των δοκιμών θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ως ανατροφοδότηση για την ενημέρωση και αναβάθμιση του 

σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο κάθε τμήματος. Σύμφωνα με τη 

μελέτη Verizon, το 82% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι πληροφορίες σχετικά 

με μια επερχόμενη επίθεση ήταν ήδη διαθέσιμες και είτε πέρασαν απαρατήρητες ή 

δεν ενήργησαν. 

Είναι επίσης σημαντικό να επικεντρωθεί η επιχείρηση σ βασικούς παράγοντες 

παραβίασης της ασφάλειας, αντί να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

περιπτώσεις επιθέσεων. Και πάλι η ίδια μελάτη της Verizon διαπίστωσε ότι το 83% 

των επιθέσεων που μελετήθηκαν, προήλθαν από επιθέσεις δεν θεωρείται ότι είναι 

δύσκολες στην διαχείριση τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές επιχειρήσεις 

επικεντρώθηκαν σε εξελιγμένες επιθέσεις με αποτέλεσμα να αποτύχουν να 

αντιμετωπίσουν βασικές περιπτώσεις επίθεσης.  

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο. Έτσι, 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να εφησυχάζουν αντιθέτως θα πρέπει να αναμένουν να 

προκύψουν νέες απειλές σε μια προσπάθεια να παρακαμφθούν τα μέτρα ασφάλειας 

που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς 

και να βελτιώνουν την πολιτική ασφάλειας τους στον κυβερνοχώρο με την πάροδο 

του χρόνου για να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους και, παράλληλα, την 

κερδοφορία τους.   
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2.6 Ασφάλεια κάλυψης ηλεκτρονικών κινδύνων 

Η ασφάλιση για τις επιχειρήσεις,  μέχρι στιγμής, είναι περισσότερο δημοφιλής 

κυρίως για την κάλυψη βλαβών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, π.χ. στις 

εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει ευρέως γνωστή για την 

κάλυψη από κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο 

και πιο επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής της ασφάλισης και για κάλυψη ηλεκτρονικών 

κινδύνων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αγορά που πρωτοστατεί. Αντίθετα, 

στην Ευρώπη, για παράδειγμα, περίπου το 25% των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν καν 

ότι αυτό το είδος της ασφάλισης υφίσταται και μόνο το 10% έχουν αγοράσει κάλυψη 

κινδύνου στον κυβερνοχώρο.
9
 

Σύμφωνα με το Betterley
10

, η τρέχουσα ετήσια ακαθάριστή δαπάνη για ασφάλιστρα 

για την ασφάλιση στον κυβερνοχώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι US $ 1.3 

δισεκατομμυρίων και αυξανόμενη 10-25% κατά μέσο όρο ετησίως. Στην Ηπειρωτική 

Ευρώπη, ωστόσο, το ποσό κυμαίνεται πολύ πιο χαμηλά και εκτιμάται ότι θα 

δημιουργήσει ασφάλιστρα περίπου US $ 192 εκατ. , αλλά ο αριθμός αυτός 

αναμένεται να φτάσει τα US $ 1.100 εκατομμύρια το 2018
11

. 

Στην συνέχεια παραθέτεται ένας πίνακας που περιγράφει συνοπτικά τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια στον κυβερνοχώρο
12

. 

  

                                                 
9
 Marsh (2013), “Cyber Risk Survey 2013,” https://www.allianz-fuer-cybersicher-

heit.de/ACS/DE/_downloads/techniker/risikomanagement/partner/Partnerbeitrag_Marsh_Cyber-

Risk_Survey.pdf?__blob=publicationFile, last accessed: December 16, 2013. 
10

 Betterley, R. (2013), “Cyber/Privacy Insurance Market Survey 2013: Carriers Deepen Their Risk 

Management Services Benefits—Insureds Grow Increasingly Concerned with Cover-age Limitations, 

http://betterley.com/samples/cpims13_nt.pdf, last accessed: December 16, 2013 
11

 National Association of Insurance Commissioners (NAIC) (2013), “Cyber Risk,” 

http://www.naic.org/cipr_topics/topic_cyber_risk.htm, last accessed: December 7, 2013. 
12

 Marsh (2012), Peters (2012). Sometimes, reputational losses (see, e.g., NAIC, 2013; Ponemon, 

2013b) and regulatory fines (see, e.g., Betterley, 2013; Ponemon, 2013b) also are covered by cyber 

insurance policies.   



42 

 

 Πίνακας 2Τυπικά ασφαλιστήρια συμβόλαια στον κυβερνοχώρο ( Marsh, Peters 2012) 

Κάλυψη Αιτία απώλειας 

κυβερνοχώρου 

Απώλειες Ασφαλισμένου  

Τρίτων Μερών   

Ευθύνη Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

-Δημοσιοποίηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών 

(π.χ., οφείλεται σε αμέλεια, εκ 

προθέσεως, κλοπή από τους 

εργαζόμενους κ.α.) 

-Νομική ευθύνη (π.χ. πρόστιμα) 

- Δοτή ευθύνη (όταν ο έλεγχος των 

πληροφοριών έχει ανατεθεί σε 

εξωτερικούς συνεργάτες) 

- Έλεγχος  κρίσεων (π.χ. το κόστος 

διαχείρισης κρίσης εταιρικής φήμης- 

έξοδα δημοσίων σχέσεων) 

Ευθύνη Ασφαλείας Δικτύου 

-Ακούσια μόλυνση 

υπολογιστών προκαλώντας 

ζημιές  

-Βλάβη σε συστήματα τρίτων 

που προκύπτουν από τη μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση   

-Βλάβη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης από τους πελάτες  

-Οικειοποίηση πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

-Το κόστος που προκύπτει από την 

αποκατάσταση  

- Το κόστος που προκύπτει από τη 

νομική διαδικασία 

Πνευματική Ιδιοκτησία και 

παραβιάσεις ΜΜΕ 

-Παραβίαση του λογισμικού, 

του εμπορικού σήματος και 

κάλυψη από τα μέσα 

ενημέρωσης (π.χ. συκοφαντική 

δυσφήμηση κ.α) 

Νομική ευθύνη (π.χ. πρόστιμα) 

Κύριων μερών   

Διαχείριση Κρίσεων 

-Όλες οι εχθρικές επιθέσεις 

των πληροφοριακών και 

τεχνολογικών περιουσιακών 

στοιχείων  

- Έξοδα αποκατάστασης της φήμης από 

εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών. 

- Το κόστος ενημέρωσης 

ενδιαφερομένων μερών και η συνέχιση 

του ελέγχου. 

Διακοπή Λειτουργιών 

- Επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης (Denial-of-

service attack, DoS attack) 

- Hacking 

- Το κόστος που προκύπτει από την 

αποκατάσταση 

- Απώλεια κερδών 

Προστασία Δεδομένων 

Ενεργητικού 

-Πληροφοριακά περιουσιακά 

στοιχεία έχουν αλλάξει ή 

έχουν  καταστραφεί από 

επίθεση στον υπολογιστή 

- Βλάβη ή καταστροφή άλλων 

άυλων περιουσιακών 

στοιχείων (π.χ. εφαρμογές 

λογισμικού) 

-Κόστος αποκατάστασης και 

αντικατάστασης των δεδομένων 

- Κόστος αποκατάστασης και 

αντικατάστασης πνευματικής 

ιδιοκτησίας (π.χ. λογισμικό) 

Διαδικτυακός Εκβιασμός 

- Εκβιασμός αποκάλυψης ή 

μεταφοράς πληροφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

ευαίσθητα δεδομένα)  

- Εκβιασμός καταστροφής ή 

αλλαγής πληροφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων  

- Εκβιασμός διαταραχής ή 

διακοπής της υπηρεσίας 

- Κόστος υποταγής σε εκβιασμό 

- Δαπάνες σχετικές με την αποφυγή του 

εκβιασμού (έξοδα ερευνών) 



43 

 

Οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο στρέφονται προς την ασφάλιση των κινδύνων 

στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να καταφέρουν να διαχειριστούν καλύτερα τις 

απειλές που παρουσιάζονται στον κυβερνοχώρο και γενικότερα από τους 

ηλεκτρονικούς κινδύνους με αποτέλεσμα την παραβίαση των δεδομένων.  

Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις να μειώσουν τον ηλεκτρονικό κίνδυνο 

οφείλουν αρχικά να επενδύσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας τους στον  

κυβερνοχώρο, για παράδειγμα αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση "firewalls", 

συστήματα  κρυπτογράφησης,  ανίχνευσης εισβολέων κ.α. Στη συνέχεια, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογούν την τρέχουσα ασφαλιστική κάλυψη τους και 

την διεξάγουν ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Τέλος, οι διαχειριστές πρέπει να 

αποφασίσουν αν θα επενδύσουν σε κάποια μορφή ασφαλιστικής κάλυψης από 

ηλεκτρονικούς κινδύνους.  

Η ασφάλιση είναι ένας επιπλέον τρόπος για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να 

αμβλύνουν τις απειλές ηλεκτρονικών κινδύνων, καθώς επίσης με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνουν την καλύτερη διασφάλιση της εταιρικής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Γεννιέται ωστόσο το ερώτημα :"Ποιά θα πρέπει να είναι η σημαντικότερη εξέλιξη 

στον τομέα της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια;" Στα πλαίσια μίας εκδήλωσης, μια 

ομάδα " Chief Security Officers", βάση των αποτελεσμάτων που έλαβαν από τους 

συμμετέχοντες, διαμόρφωσαν την εξής λίστα που απαντά στο παραπάνω ερώτημα
13

:  

Βελτιωμένες λύσεις για την εξασφάλιση end-to-end επικοινωνίας  

 Να υπάρχουν καλύτεροι μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας ώστε να 

διασφαλίζεται με βεβαιότητα, σχετικά με το ποιος συνδέεται με ένα σύστημα.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ασφαλείς εφαρμογές μέσω 

μιας μη ασφαλούς υποδομής. Δεδομένου ότι οι προσωπικοί υπολογιστές, οι 

ταμπλέτες, τα τηλέφωνα και το ίδιο το Internet δεν θα είναι ποτέ ασφαλής, 

για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη για την κατασκευή ασφαλών 

εφαρμογών στα πλαίσια της γενικότερης ανασφάλειας που μας περιβάλει. 

                                                 
13

 Erik van Ommeren, Martin Borrett and Marinus Kuivenhoven (2014 Sogeti and IBM) Staying Ahead 

in the Cyber Security Game, What Matters Now 
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 Δυνατότητα λήψης βιομετρικών στοιχείων, ώστε να γίνεται έλεγχος 

ταυτότητας διαδικτυακά, ενισχύοντας τα επίπεδα ασφάλειας. Αυτό 

περιλαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα, η ανάλυση αίματος, 

δειγματοληψία DNA, κτύποι της καρδιάς και άλλων βιοδεικτών.  

Ευφυέστερα συστήματα  

 Να υπάρχουν σύστημα ασφαλείας αυτο-μάθησης: δηλαδή ένα σύστημα που 

θα μπορούσε να εκπαιδεύεται από την καθημερινή λειτουργία των 

συστημάτων ασφάλειας και θα αντιμετώπιζε αυτόματα κάθε ασυνήθιστη 

κίνηση.  

 Αυτόματη ταξινόμηση των δεδομένων, αυτόματη εύρεση των δεδομένων που 

αξίζει να διασφαλιστούν.  

Ένας καλύτερος τρόπος για να επικοινωνούν με τους χρήστες σχετικά με την 

ασφάλεια 

  Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προειδοποίησης ασφαλείας και ειδοποίησης του 

χρήστη, ώστε να καταφέρει να κατανοήσει καλύτερα τον κίνδυνο ασφάλειας 

που διατρέχει και τις επιπτώσεις ορισμένων ενεργειών του.  

 Η ύπαρξη ετικετών σε εφαρμογές και πιστοποιήσεις των ηλεκτρονικών 

συσκευών, ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες σχετικά με το επίπεδο 

ασφαλείας που παρέχεται.   
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3 Επισκόπηση ερευνών 
Όπως έχουμε προαναφέρει, τα τελευταία χρόνια η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας 

έχει αυξήσει παράλληλα, για της επιχειρήσεις, τον λειτουργικό κίνδυνο που 

σχετίζεται με τεχνολογικούς παράγοντες. Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι 

αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα, για τις επιχειρήσεις, στον κόσμο των 

πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων. Συγχρόνως, η συχνότητα των 

περιστατικών ηλεκτρονικών επιθέσεων και παραβίασης δεδομένων έχει αυξηθεί με 

την πάροδο του χρόνου και έχει οδηγήσει σε σημαντικές δαπάνες για τις πληγείσες 

εταιρεία.  

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αντιληφθούμε πως διαμορφώνεται αυτή τη 

στιγμή για τις επιχειρήσεις το θέμα της απειλής, των συνεπειών ενός περαστικού 

ηλεκτρονικού κινδύνου καθώς και η ευπάθεια των επιχειρήσεων σε ζημίες. Με άλλα 

λόγια, οι έρευνες που ακολουθούν εστιάζονται στο παράγοντα του κόστους λόγω 

ενός περαστικού ηλεκτρονικού κινδύνου καθώς και πως οι μελλοντικές τάσεις 

αυξάνουν τον παράγοντα αυτόν. 

3.1 Εισαγωγή 

Στη συνέχεια οι έρευνες που θα παρουσιάσουμε βασίζονται σε στοιχεία μελέτης του 

Ινστιτούτου Ponemon που αποτελεί μία ανεξάρτητη πηγή έρευνας και εκπαίδευσης 

με σκοπό να προωθεί υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών και της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. 

Αποστολή του Ινστιτούτου Ponemon είναι να διεξάγει υψηλής ποιότητας, εμπειρικές 

μελέτες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και την ασφάλεια 

των ευαίσθητων πληροφοριακών δεδομένων για άτομα και οργανισμούς.  

Η μελέτη που ακολουθεί αφορά την παρουσίαση της έρευνας του «Κόστους 

Παραβίασης Δεδομένων» κατά το 2014 καθώς και την έρευνα που σχετίζεται με τις 

μελλοντικές τάσεις και αφορά την «Επίδραση του "cloud computing" στην 

παραβίαση των δεδομένων».  

Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα, δηλαδή το «Κόστος Παραβίασης Δεδομένων» κατά 

το 2014, το δείγμα προέρχεται από 314 εταιρείες από τις ακόλουθες 10 χώρες που  

συμμετείχαν: Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστραλία, 
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Γαλλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ινδία και, για πρώτη φορά συμμετέχουν Αραβικές 

χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία). Όσων αφορά την δεύτερη 

έρευνα, δηλαδή την «Επίδραση του "cloud computing" στην παραβίαση των 

δεδομένων», το τελικό δείγμα αποτελείται από 613 επαγγελματίες της πληροφορικής 

και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπηρεσιών "cloud".  

3.2 Κόστος της παραβίασης δεδομένων 2014 

Στο γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το μέσο μέγεθος των δεδομένων που 

έχουν παραβιαστεί σε οργανισμούς για τις δέκα χώρες στις οποίες διεξάγεται η 

έρευνα. Όπως φαίνεται, οι οργανισμοί στις ΗΠΑ, την Ινδία και τον Αραβικό χώρο 

καταγράφουν το μεγαλύτερο μέσο αριθμό εγγράφων που έχουν χαθεί ή κλαπεί. 

Γράφημα 1: Μέσο μέγεθος των δεδομένων που έχουν παραβιαστεί 

 

Στο επόμενο γράφημα (γράφημα 2), παρουσιάζεται το μέσο κατά κεφαλήν κόστος 

της παραβίασης δεδομένων που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ για τις 10 υπό μελέτη 

χώρες. Όπως φαίνεται, υπάρχει μια σημαντική διακύμανση μεταξύ των χωρών. Το 

ενοποιημένο μέσο κατά κεφαλήν κόστος για όλες τις χώρες ήταν 145 δολάρια σε 

σύγκριση με τα 136 δολάρια το περσινό μέσο κόστος (με εξαίρεση την Αραβική 

περιοχή). Τέλος , οι ΗΠΑ και η Γερμανία είχαν το υψηλότερο κόστος ανά κάτοικο με 

ποσά που φτάνουν στα $ 201 και $ 195, αντίστοιχα. Ενώ, η Ινδία και η Βραζιλία είχε 

το χαμηλότερο κόστος με ποσά που φτάνουν στα $ 51 και $ 70 αντίστοιχα. 
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Γράφημα 2: Το μέσο κατά κεφαλή κόστος σε διάστημα δύο ετών. 

 Στο γράφημα 3 απεικονίζεται το συνολικό μέσο κόστος της παραβίασης δεδομένων 

για τις δέκα υπό μελέτη χώρες του τρέχοντος έτους. Όπως φαίνεται, οι ΗΠΑ 

παρουσίασαν το υψηλότερο συνολικό μέσο κόστος καθώς υπερβαίνει τα 5.850.000 

δολάρια, ακολουθεί η Γερμανία με $ 4,740,000. Αντίθετα, Βραζιλιάνικες και Ινδικές 

εταιρείες παρουσίασαν το χαμηλότερο συνολικό μέσο κόστος με ποσά $ 1.610.000 

και $1.370.000 δολάρια, αντίστοιχα. 

Γράφημα 3: Συνολικό μέσο κόστος της παραβίασης δεδομένων 
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Ορισμένες βιομηχανίες έχουν υψηλότερο κόστος παραβίασης δεδομένων σε 

σύγκριση με άλλες όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα. Οι βαριές 

βιομηχανίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι φαρμακευτικές και οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είχαν κατά κεφαλήν κόστος παραβίασης των 

δεδομένων σημαντικά υψηλότερος από το γενικό μέσο όρο των $ 145.Επίσης, οι 

οργανισμοί του δημοσίου τομέα και των εταιρειών λιανικής είχαν κατά κεφαλή 

κόστος αρκετά μικρότερο από τη συνολική μέση τιμή.  

3.2.1  Οι βασικές αιτίες της παραβίασης δεδομένων  

Οι κακόβουλες ή εγκληματικές επιθέσεις είναι πολύ συχνά η αιτία της παραβίασης 

δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην συνέχεια στο γράφημα 5 παρουσιάζονται οι 

κύριες και βασικές αιτίες της παραβίασης των δεδομένων σε ενοποιημένη βάση για 

τις δέκα χώρες που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Συγκεκριμένα 42% των 

περιστατικών προέρχονται από κακόβουλες ή εγκληματικές επιθέσεις, ανησυχητικό 

είναι το γεγονός πως το 30 % οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, και για το 29 % 

των παραβιάσεων προκύπτουν από δυσλειτουργίες συστημάτων τόσο αποτυχίες της 

επιχειρηματικής διαδικασίας όσο και ΙΤ.  

Γράφημα 4: Κόστος παραβίασης δεδομένων ανά βιομηχανικό κλάδο  
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Γράφημα 5: Βασικές αιτίες παραβίασης δεδομένων 

  

Όπως προκύπτει και από το γράφημα 6, οι κακόβουλες επιθέσεις είναι πιο δαπανηρές 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται πως 

οι παραβιάσεις δεδομένων που οφείλονται σε κακόβουλες ή εγκληματικές επιθέσεις 

έχουν κατά κεφαλήν κόστος $ 157 ποσό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των 

παραβιάσεων που προκαλείται από δυσλειτουργία του συστήματος και ανθρώπινους 

παράγοντες ($ 126 και $ 117, αντίστοιχα).  

Γράφημα 6: : Κόστος σχετιζόμενο με βασικές αιτίες παραβίασης δεδομένων 

 

Στο γράφημα 7 παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια της παραβίασης δεδομένων για 

τις 10 χώρες της μελέτης. Οι οργανισμοί στις Αραβικές χώρες και τη Γερμανία είναι 

κατά 50% πιθανότερο να βιώσουν μία κακόβουλη ή εγκληματική επίθεση. Σε 
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αντίθεση, εταιρείες της Ινδίας και Βραζιλίας ήταν λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν 

τέτοιες παραβιάσεις δεδομένων. Ενώ για τις Ινδικές εταιρείες είναι πιο πιθανό να 

αντιμετωπίσουν παραβιάσεις δεδομένων που προκαλούνται από μια δυσλειτουργία 

του συστήματος ή την αποτυχία της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Γράφημα 7: Κυριότερα αίτια παραβίασης δεδομένων ανά χώρα 

 

Το γράφημα 8 προβάλει το κατά κεφαλήν κόστος της παραβίασης δεδομένων για τις 

10 χώρες όσων αφορά τις τρεις βασικές αιτίες. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν 

ξεκάθαρα πως το κόστος παραβίασης δεδομένων που προκύπτουν από κακόβουλες ή 

εγκληματικές επιθέσεις είναι σταθερά υψηλότερος από τις δαπάνες που προκύπτουν 

από δυσλειτουργίες του συστήματος ή ανθρώπινο λάθος. Αυτό το γράφημα 

απεικονίζεται επίσης η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χορών. 

  



51 

 

Γράφημα 8: Κατά κεφαλήν κόστος της παραβίασης δεδομένων ανά χώρα 

 

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του συνολικού κόστους της 

παραβίασης δεδομένων και του μεγέθους του συμβάντος για 314 οργανισμούς βάση 

αύξουσας σειράς του αριθμού των παραβιάσεων. Σύμφωνα με την γραμμή 

παλινδρόμησης φαίνεται πως το μέγεθος των περιστατικών παραβίασης δεδομένων 

και του συνολικού κόστους σχετίζονται γραμμικά. Στη φετινή μελέτη, το κόστος έχει 

μεταβληθεί από 135.603 δολάρια σε 23.143.454 δολαρίων 
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Γράφημα 9: Συνολικό κόστος παραβίασης δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος της παραβίασης  

Παλινδρόμηση = Σημείο τομής + {Μέγεθος Γεγονότος Παραβίασης} x β, όπου β υποδηλώνει την 

κλίση. 

 

3.2.2 Τάσεις των λοιπών στοιχείων κόστους της παραβίασης 
δεδομένων  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι δαπάνες που συνδέονται με τον εντοπισμό και την 

κλιμάκωση των περιστατικών παραβίασης δεδομένων των 10 χωρών. Τέτοιες 

δαπάνες περιλαμβάνουν συνήθως ερευνητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες 

αξιολόγησης και ελέγχου, ομάδες διαχείρισης κρίσεων και επικοινωνίας κ.α. Όπως 

διαπιστώνεται, οι γερμανικές εταιρείες κατέγραψαν τα υψηλότερα προαναφερθέντα 

κόστη, ενώ στην Ινδία και τις Αραβικές χώρες τα χαμηλότερα.  

Γράφημα 10: Μέσο κόστος εντοπισμού και κλιμάκωση  

 



53 

 

Το επόμενο γράφημα, αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες της ΗΠΑ έχουν ένα σημαντικά 

υψηλότερο κόστος για να ενημερώσουν τα θύματα της παραβίασης δεδομένων. 

Αντίθετα, η  Ινδία και η Βραζιλία έχουν το χαμηλότερο κόστος. Όσων αφορά το 

κόστος γνωστοποίησης αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με τη 

δημιουργία βάσεων δεδομένων επαφών, προσδιορισμό όλων των κανονιστικών 

απαιτήσεων, εμπλοκή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων κ.α. 

Γράφημα 11: Μέσο κόστος γνωστοποίησης 

 

 

Ακολουθεί το γράφημα 12 που δείχνει την κατανομή των δαπανών που συνδέονται με 

τις εκ των υστέρων δραστηριότητες για τις 10 χώρες. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν 

συνήθως δραστηριότητες υποστήριξης- help desk, ειδικές ερευνητικές 

δραστηριότητες, ενέργειες αποκατάσταση, νομικές δαπάνες, εκπτώσεις προϊόντων, 

υπηρεσίες προστασίας ταυτότητας και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Το χαμηλότερο 

κόστος καταγράφεται στη Βραζιλία και την Ινδία.  
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Γράφημα 12: Μέσος όρος κόστους των εκ υστέρων, της παραβίασης δεδομένων, ενεργειών  

 

Όπως φαίνεται στο γράφημα 13, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί οι υψηλότερες 

απώλειες για τις επιχειρήσεις. Το συγκεκραμένο κόστος περιλαμβάνει την αύξηση 

δραστηριοτήτων προσέλκυσης νέων πελατών, την απώλεια φήμης, την μειωμένη 

υπεραξία κ.α. Στην προκειμένη περίπτωση, οι υψηλότερες απώλειες ήταν κατά μέσο 

όρο της τάξης των 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ οι χαμηλότερες ήταν $ 252.876 

στην Ινδία.  

Γράφημα 13: Μέσος όρος κόστους των απωλειών των επιχειρήσεων 
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Στην συνέχεια συνοψίζεται στο γράφημα 14 η πιθανότητα παραβίασης δεδομένων 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστες τις 10.000 εγγραφές για τις 10 χώρες αυτής της 

έρευνας. Παρατηρείται πως η εκτιμώμενη πιθανότητα μιας σημαντικής παραβίασης 

δεδομένων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Συγκεκριμένα, η Ινδία και η 

Βραζιλία φαίνεται να έχουν την υψηλότερη εκτιμώμενη πιθανότητα εμφάνισης, ενώ η 

Γερμανία και η Αυστραλία έχουν τη χαμηλότερη πιθανότητα. 

 

3.2.3 Ευρήματα Παγκόσμιας Ασφάλειας 

Το φετινό Κόστος παραβίασης δεδομένων της μελέτης αποκαλύπτει ότι η πιο κοινή 

αιτία της παραβίασης των δεδομένων, με εξαίρεση την Ινδία, είναι οι κακόβουλες ή 

εγκληματικές επιθέσεις. Στη στα πλαίσια της μελέτης του τρέχοντος έτους, 

ερευνήθηκε το μέγεθος της επένδυσης, που εκτιμά το εξεταζόμενο δείγμα, ότι πρέπει 

να επενδυθεί για μια στρατηγική ασφάλειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ιδανικό 

μέγεθος επένδυσης για τους επόμενους 12 μήνες για την εκτέλεση μιας στρατηγικής 

ασφάλειας εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 14.000.000 δολαρίων. Ενώ για την ίδια 

περίοδο οι εταιρείες αναμένουν να επενδύσουν κατά μέσο όρο περίπου το μισό ποσό  

$ 7.000.000. Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να βελτιώσουν τη στρατηγική 

προσέγγισης των απειλών.  

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 14, οι στρατηγικές για την προστασία της online 

παρουσίας, τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία και οι υποδομές δεν υφίστανται 
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για τις περισσότερες από τις εταιρείες που εκπροσωπούνται σε αυτή την έρευνα. Ενώ 

από το σύνολο αυτών των στρατηγικών είναι πιο πιθανό να υπάρχουν για να 

προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση μιας στρατηγικής ασφάλειας ενός οργανισμού 

είναι πολύ λιγότερος από ό, τι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο, γεγονός που εξηγεί τα 

ευρήματα αυτά. 

Γράφημα 14: Τρέχουσες στρατηγικές ασφάλειας 

 

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών διαθέτουν ασφάλιση στον κυβερνοχώρο ως 

μέρος της στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου τους. Σύμφωνα με το Γράφημα 14, 

το 32 % των οργανισμούς σε αυτή την έρευνα έχουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την διαχειριστεί του κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Από αυτούς που έχουν 

ασφάλιση στον κυβερνοχώρο, το 54 % είναι ικανοποιημένοι με την κάλυψη. 
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Γράφημα 15: Έχει ο οργανισμός προστασία παραβίασης δεδομένων στον κυβερνοχώρο ή 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

 

3.3 Επίδραση του "cloud computing" στην παραβίαση 
των δεδομένων 

Το Cloud Computing αποτελεί μια νέα τάση στην πληροφορική, η οποία καταφέρνει 

να προσελκύσει με ταχύς ρυθμούς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, που 

αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα και υψηλή αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται, 

με την παροχή πόρων ως υπηρεσία στους χρήστες μέσω του Internet.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ponemon, παρατηρείται 

να υπάρχει σημαντική ανασφάλεια όσων αφορά την ασφάλεια υπηρεσιών "cloud". 

Αρχικά, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 

της ασφάλειας των δεδομένων και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο 

υπολογιστικό νέφος, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία (51 %) των ερωτηθέντων λένε ότι 

είναι χαμηλή. Μόνο το 26 % χαρακτήρισε την αποτελεσματικότητας ως υψηλή. Στο 

πλαίσιο αυτής την έλλειψη εμπιστοσύνης, το 51 % δηλώνει ότι η πιθανότητα μιας 

παραβίασης δεδομένων αυξάνεται εξ αιτίας του " cloud". Επίσης, το 62% των 

ερωτηθέντων δεν συμφωνούν ή δεν είναι βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες " cloud" έχουν 

ελεγχθεί διεξοδικά πριν από την ανάπτυξη τους. Τέλος, το 69% είναι επιφυλακτικοί 

στο να αποθηκεύσουν πολύ ευαίσθητες πληροφορίες στο υπολογιστικό νέφος .   

3.3.1 Ανάλυση σεναρίων ασφάλειας στο «υπολογιστικό νέφος» 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα παραβίασης τόσο 

δεδομένων πελατών όσο και κλοπή υψηλής αξίας πληροφοριακών περιουσιακών 
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στοιχείων στο «υπολογιστικό νέφος» σύμφωνα με τα παρακάτω εννέα σενάρια. Στην 

ανάλυση σεναρίων εξετάζεται κατά πόσο εκτιμάται πως η αύξηση χρήσης υπηρεσιών 

cloud  μπορεί να επιδεινώσει ή να πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο της παραβίασης 

δεδομένων. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν 

ότι κάθε σενάριο αυξάνει την πιθανότητα παραβίασης δεδομένων για την επιχείρηση 

ή των οργανισμό τους. Παρατηρείται, λοιπόν, πως το 90 % των ερωτηθέντων δηλώνει 

ότι είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν το 4
ο
 σενάριο (S4), που αφορά την αύξηση 

κατά 50% της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευσης ευαίσθητων ή / 

και εμπιστευτικών πληροφοριών στο υπολογιστικό νέφος για μια περίοδο άνω των 12 

μηνών. Λιγότεροι είναι οι ερωτηθέντες (65%), που θεωρούν πιθανή μία παραβίαση 

δεδομένων αν ο πάροχος υπηρεσιών "cloud" αποφασίσει την μετακίνηση του κέντρου 

λειτουργιών από τις ΗΠΑ σε άλλη τοποθεσία.  

Πίνακας 3: Σενάρια πολλαπλασιασμού κινδύνου υπηρεσιών "cloud" 

Σενάρια επιδείνωσης του κινδύνου παραβίασης 

δεδομένων λόγω μεταβολής υπηρεσιών "cloud"  

Θεωρείτε πως αυτό το 

σενάριο αυξάνει την 

πιθανότητα 

παραβίασης των 

δεδομένων στον 

οργανισμό σας; 

(S1) Ο αριθμός των συνδεδεμένων στο δίκτυο κινητών 

συσκευών με πρόσβαση σε υπηρεσίες στο 

«υπολογιστικό νέφος» αυξάνεται κατά 50% στον 

οργανισμό σας κατά την διάρκεια μιας περιόδου 12-

μηνών  

77% 

(S2) Η χρήση των υπηρεσιών cloud αυξάνεται κατά 50% 

στον οργανισμό σας κατά την διάρκεια μιας περιόδου 12-

μηνών. 

86% 
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(S3) Η χρήση των υπηρεσιών υποδομής "cloud" αυξάνεται 

κατά 50% στον οργανισμό σας κατά την διάρκεια μιας 

περιόδου 12-μηνών. 

69% 

(S4) Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και 

αποθήκευση ευαίσθητων ή / και εμπιστευτικών 

πληροφοριών στο «υπολογιστικό νέφος» αυξάνεται 

κατά 50% στον οργανισμό σας κατά την διάρκεια μιας 

περιόδου 12-μηνών. 

90% 

(S5) Ο αριθμός των εργαζομένων που κατέχουν κινητές 

συσκευές με πρόσβαση σε υπηρεσίες στο «υπολογιστικό 

νέφος αυξάνεται κατά 50% στον οργανισμό σας κατά 

την διάρκεια μιας περιόδου 12-μηνών. 

83% 

(S6) Ο αριθμός των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις 

δικές τους εφαρμογές "cloud" στο χώρο εργασίας για την 

ανταλλαγή ευαίσθητων ή εμπιστευτικών αυξάνεται κατά 

50% στον οργανισμό σας κατά την διάρκεια μιας 

περιόδου 12-μηνών. 

85% 

(S7) Ένας από τους βασικούς προμηθευτές υπηρεσιών 

"cloud" του οργανισμού σας αποφασίζει την μετακίνηση 

του κέντρου λειτουργιών από τις ΗΠΑ σε άλλη τοποθεσία.  

65% 

(S8) Ένας από τους βασικούς προμηθευτές υπηρεσιών 

cloud του οργανισμού σας επέκτεινε τις δραστηριότητες 

του πολύ γρήγορα και τώρα αντιμετωπίζει οικονομικές 

δυσκολίες.  

73% 

(S9) Ένας από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών 

"cloud" της εταιρείας σας αποτυγχάνει στην τήρηση 

ελέγχων, που αφορά την αδυναμία του παρόχου να 

68% 
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διαχειρίζονται με ασφάλεια διαδικασίες ταυτότητας και 

ταυτοποίηση. 

3.3.2 Υπολογισμός οικονομικού αντίκτυπου παραβίασης 
δεδομένων στο «υπολογιστικό νέφος» 

Στην συνέχεια, εκτιμάται το κόστος για μία επιχείρηση ή οργανισμό ώστε να 

αντιμετωπίσει περιστατικά παραβίασης δεδομένων, αρχείων πελατών, στο 

υπολογιστικό νέφος. 

Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:  

 Πρώτον, με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη κόστους παραβίασης δεδομένων 

του Ινστιτούτου Ponemon, το κόστος κινδύνου ανά αρχείο καθορίζεται στα $ 

201,18 δολάρια. 

 Δεύτερον, με βάση ένα μέγεθος παραβίαση δεδομένων των 100.000 ή 

μεγαλύτερο και χρησιμοποιώντας το μοναδιαίο κόστος των 201,18 δολαρίων 

επί 100.000 εγγραφές, έχουμε υπολογίσει ένα συνολικό κόστος $ 20.118.000. 

 Τρίτον, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει πως το ενδεχόμενο ή η 

πιθανότητα παραβίασης δεδομένων υπολογίζεται στο 11,8 %  για μια περίοδο 

δύο ετών. 

 Τέταρτον, πολλαπλασιάζοντας το προβλεπόμενο ενδεχόμενο ή πιθανότητα 

παραβίασης δεδομένων 11,8 % επί το συνολικό κόστος των $ 20.118.000 

έχουμε υπολογίσει την αναμενόμενη τιμή των 2.370.000 δολαρίων ως ο μέσος 

όρος του χρηματικού κόστους που ένας οργανισμός θα πρέπει να πληρώσει σε 

περίπτωση περιστατικού παραβίασης ή απώλειας δεδομένων στο 

«υπολογιστικό νέφος».  

Λαμβάνοντας υπόψη και τα εννέα διαφορετικά σενάρια στα οποία αναφερθήκαμε 

παραπάνω, το επόμενο γράφημα δείχνει την αναμενόμενη αξία της παραβίασης των 

δεδομένων που αφορούν 100.000 αρχεία πελατών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως  

όλα τα σενάρια βρίσκονται πιο πάνω της αναμενόμενης τιμής των $ 2,370,000. Αυτό 

σημαίνει ότι όλα τα σενάρια επιταχύνουν το κόστος παραβίασης δεδομένων.  
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Γράφημα 16: Αναμενόμενη αξία κόστους παραβίασης δεδομένων λόγω απώλειας ή κλοπής 

100.000 ή περισσοτέρων αρχείων πελατών για τα εννέα σενάρια. 

 

Στην συνέχεια γίνεται υπολογισμός του κόστους παραβίασης δεδομένων που 

προκύπτει από κλοπή πληροφοριών υψηλής αξίας Λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την 

μελέτη του Ινστιτούτου Ponemon υπολογίζονται αρχικά τα ακόλουθα τέσσερα 

βήματα:  

 Πρώτον, αντλώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Ponemon 

Ινστιτούτου από 1.281 εταιρείες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 10 ετών το 

συνολικό κόστος εκτιμάται στα $ 11,788,000 δολάρια. 

 Δεύτερον, η πιθανότητα παραβίαση δεδομένων λόγω κλοπής πληροφοριών 

υψηλής αξίας υπολογίζεται στα 25,4 %. 

 Τρίτον, από τον πολλαπλασιασμό του προβλεπόμενου ενδεχόμενου ή της 

πιθανότητας παραβίασης δεδομένων σε 25,4% επί το συνολικό κόστος των $ 

11,788,000 υπολογίζεται η αναμενόμενη τιμή των $ 2.990.000 δολαρίων ως 

το μέσο οικονομικό κόστος για μια επιχείρηση.  

Λαμβάνοντας εκ νέου υπόψη και τα εννέα διαφορετικά σενάρια, το γράφημα 17 

παρουσιάζει το αναμενόμενο κόστος παραβίασης δεδομένων λόγω κλοπής 

πληροφοριών υψηλής αξίας..  
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Γράφημα 17: Αναμενόμενη αξία κόστους παραβίασης δεδομένων λόγω κλοπής σημαντικής αξίας  

πληροφοριών για τα εννέα σενάρια. 

 

Στο τελευταίο γράφημα συνοψίζουμε το συνολικό κόστος για τα δύο περιστατικά 

παραβίασης δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τα εννέα σενάρια. Γίνεται, λοιπόν 

σαφές, πως οι συμμετέχοντες της έρευνας αναγνωρίζουν πως η χρήση υπηρεσιών 

"cloud" έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο κόστος παραβίασης δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η καθαρή αύξηση του κόστους παραβίαση των δεδομένων που 

αφορούν την απώλεια ή την κλοπή 100.000 ή περισσοτέρων αρχείων πελατών είναι $ 

2.950.000. Ομοίως, η καθαρή αύξηση του κόστους παραβίαση των δεδομένων που 

προκύπτει από κλοπή πληροφοριών υψηλής αξίας, αναμένεται να αυξηθεί κατά $ 

1.170.000 δολάρια. 

Γράφημα 18: Μέσο συνολικό κόστος δύο ειδών περιστατικών παραβίασης δεδομένων 
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4 Πρακτική Εφαρμογή  
 

4.1 Εισαγωγή  

Το τελευταίο μέρος αυτής της διπλωματικής εργασίας  αποτελεί το πρακτικό κομμάτι 

της έρευνας και αφορά την συγκέντρωση και ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων 

περιστατικών παραβίασης δεδομένων.  

Πιο αναλυτικά, πηγή πληροφόρησης της ανάλυσης που ακολουθεί είναι ο 

διαδικτυακός χώρος "www.informationisbeautiful.net" , ενώ δημιουργός αυτής της 

ηλεκτρικής σελίδας είναι ο David McCandless, ο οποίος είναι συγγραφέας και 

σχεδιαστής. Έχει γράψει για την εφημερίδα The Guardian, Wired κ.α και αυτή την 

στιγμή είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος και ασχολείται με την οπτικοποίηση των  

πληροφοριών, γεγονότων, δεδομένων και ιδεών. Στόχος της ομάδας του "Information 

is Beautiful" είναι να σχεδιάσει τις πληροφορίες με τρόπο ώστε να βοηθήσει στην 

κατανόηση και σύνδεση των δεδομένων.  

Όσων αφορά τα δεδομένα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια αφορούν σημαντικά 

περιστατικά παραβίασης δεδομένα από το 2004 μέχρι σήμερα. Η βασική εισροή 

πληροφοριών προέρχεται από εταιρίες που εξειδικεύονται σε θέματα ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές σελίδες  "www.databreaches.net" , 

"www.idtheftcenter.org" καθώς επίσης και τον τύπο.   

4.2 Ανάλυση δεδομένων  

Τα δεδομένα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια αφορούν 174 περιστατικά 

παραβίασης δεδομένων  εταιριών και οργανισμών ηγέτιδων στον κλάδο τους. Στην 

Εικόνα 4-1 οπτικοποιούνται τα δεδομένα με τα οποία θα ασχοληθούμε, δηλαδή 

παρουσιάζεται η εταιρία που έχει δεχτεί παραβίαση στα δεδομένα της και το μέγεθος 

των αρχείων που έχουν παραβιαστεί.   
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Εικόνα 4-1 Περιστατικά παραβίασης δεδομένων . Πηγή: www.informationisbeautiful.net 
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Όπως έχουμε προαναφέρει τα δεδομένα μας αφορούν 174 γεγονότα παραβίασης 

δεδομένων  από το 2004 μέχρι σήμερα. Κατά μέσω όρο έχουν παραβιαστεί 

11.278.228,84 αρχεία, με την South Africa police να καταγράφει τον μικρότερο 

αριθμό αρχείων που συγκεκριμένα δέχτηκαν επίθεση από "hackers" , ενώ την 

μεγαλύτερη απώλεια κατέγραψε ο χρηματοοικονομικός κλάδος με απώλεια 

160.000.000 αρχείων από τις εταιρίες Massive American business: 7-Eleven, JC 

Penney, Hannaford, Heartland, JetBlue, Dow Jones, Euronet, Visa Jordan, Global 

Payment, Diners Singapore and Ingenicard.  

Στο Γράφημα 19 παρουσιάζεται ο αριθμός των γεγονότων παραβίασης δεδομένων 

από το 2004 μέχρι και σήμερα. Παρατηρείται μία διαχρονική αύξηση των 

περιστατικών απώλειας δεδομένων, με εντονότερη έξαρση κατά το 2011.     

Γράφημα 19 Αριθμός γεγονότων παραβίασης δεδομένων διαχρονικά   

 

 Από τα δεδομένα μας καθίσταται αντιληπτό πως σχεδόν η πλειοψηφία των 

γεγονότων προκύπτει από επιθέσεις "hacking" σε ποσοστό 48,85%. Ακολουθούν 

περιστατικά κλοπής δεδομένων τόσο μέσα από την τεχνολογική υποδομή της 

επιχείρησης όσο και από μέσα ενημέρωσης. Τέλος, σε μικρότερο ποσοστό της τάξης 

του 9,20% προκύπτουν παραβιάσεις λόγω ακούσιων ενεργειών, όσο και εσωτερικές 

πράξεις π.χ. λάθη και παραλείψεις εργαζομένων, ενώ μόλις 1,72% αφορά γεγονότα 

παραβίασης λόγω ελλιπούς ασφάλειας. 
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Γράφημα 20: Τύπος παραβίασης δεδομένων   

 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα γραφήματα που ακολουθούν καθώς εισάγουν μία άλλη 

παράμετρο αυτήν της συσχέτισης του κλάδου και των γεγονότων επίθεσης και 

απώλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γράφημα 21 ο κλάδος του 

Διαδικτύου, όπως θα ήταν αναμενόμενο, δέχεται τις εντονότερες επιθέσεις σε 

ποσοστό 19,54% ενώ ακολουθεί ο κλάδος του δημόσιου τομέα 16,67%, της υγείας σε 

επίπεδο 16,09%, καθώς επίσης και ο χρηματοοικονομικός τομές σε ποσοστό 15,52%. 

Αντίθετα, λιγότερες επιθέσεις το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε δέχτηκε ο κλάδος 

των μεταφορών, της ενέργειας σε ποσοστό 0,57% αντίστοιχα  και ο κλάδος της 

ενέργειας σε ποσοστό 1,72%.  

Στο Γράφημα 22 παρουσιάζεται ο αριθμός των αρχείων που έχουν παραβιαστεί ανά 

κλάδο. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια, ο όγκος των αρχείων είναι εξαιρετικά 

σημαντικός γιατί σχετίζεται άμεσα και την οικονομική απώλεια που θα υποστεί η  

επιχείρηση. Παρατηρείται, λοιπόν, πως την μεγαλύτερη απώλεια δεδομένων την έχει 

ο κλάδος του διαδικτύου, ακολουθεί ο χρηματοοικονομικός και με μικρή διαφορά 

έπεται ο κλάδος λιανικής και ο τεχνολογικός. Από την άλλη πλευρά τις μικρότερες 

απώλειες τις έχει ο κλάδος των μεταφορών και ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης.      
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Γράφημα 21: Αναλογία περιστατικών παραβίασης ανά κλάδο   

 
 
Γράφημα 22: Αριθμός παραβιασμένων αρχείων ανά κλάδο   
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Στην συνέχεια, το Γράφημα 23 προβάλλεται το είδος της επίθεσης που δεχτικέ κάθε 

κλάδος. Στο σημείο αυτό να εστιάσουμε στο γεγονός πως για τον κλάδο του 

διαδικτύου πιο συχνό φαινόμενο επίθεσης είναι το "hacking", το ίδιο ισχύει για τον 

τεχνολογικό κλάδο και τον κλάδο του λιανεμπορίου. Ενώ φαινόμενα απώλειας 

δεδομένων είναι πιο δημοφιλής στον κλάδο της άμυνας, της υγείας και του δημόσιου 

τομέα.      

Γράφημα 23: Τύπος παραβίασης ανά κλάδο 
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Στο σημείο αυτό θα υπολογίσουμε το κόστος κάθε κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τα 

στοιχεία της μελέτης της Ponemon, όπως παρουσιάζεται παρακάτω,  όσων αφορά το 

κόστος απώλειας αρχείων ανά κλάδο.  

Για τον υπολογισμό του κόστους ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:  

 Πρώτον, με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη κόστους παραβίασης δεδομένων 

του Ινστιτούτου Ponemon, το κόστος κινδύνου ανά αρχείο καθορίζεται στα $ 

206 δολάρια για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

 Δεύτερον, έχοντας ως δεδομένο τις εγγραφές και χρησιμοποιώντας το 

μοναδιαίο κόστος των 206 δολαρίων επί 10.811.629,01 εγγραφές, έχουμε 

υπολογίσει ένα συνολικό κόστος $ 2.227.195.576,06 . 

 Τρίτον, υποθέτουμε πως η πιθανότητα παραβίασης δεδομένων είναι το 

ποσοστό εμφάνισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα 15,52 %  κατά την διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας. 

 Τέταρτον, πολλαπλασιάζοντας το προβλεπόμενο ενδεχόμενο ή πιθανότητα 

παραβίασης δεδομένων 15,52 % επί το συνολικό κόστος των $ 

2.227.195.576,06 έχουμε υπολογίσει την αναμενόμενη τιμή των 

345.660.753,41 δολαρίων ως ο μέσος όρος του χρηματικού κόστους που ένας 
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οργανισμός θα πρέπει να πληρώσει σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης ή 

απώλειας δεδομένων . 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίσαμε στην συνέχει το κόστος και για τους υπόλοιπους 

κλάδους.  

Πίνακας 4: Υπολογισμός αναμενόμενης τιμής μέσου κόστους 

Κλάδος Κόστος 

κινδύνου 

ανά αρχείο 

Πιθανότητα 

παραβίασης 

δεδομένων 

Αριθμός αρχείων 

που έχουν 

παραβιαστεί 

Αναμενόμενη 

τιμή μέσου  

κόστους  

Ακαδημαϊκός 

κλάδος 
$294 

4,60% 7906441,00 $106.926.708,1 

Κλάδος ενέργειας $141 1,72% 8057698,51 $19.541.530,43 

Χρηματοπιστωτικός 

κλάδος 
$206 

15,52% 10811629,01 $345.660.753,4 

Κλάδος Gaming  4,02% 9765461,03 $0 

Δημόσιος τομέας $100 16,67% 8403454,49 $140.085.586,3 

Κλάδος Υγείας $359 16,09% 9297627,31 $537.059.776,2 

Κλάδος Μέσων 

Ενημέρωσης 
$137 

0,57% 1270000,00 $991.743 

Κλάδος Στρατού  

Άμυνας 
 

4,02% 5808628,40 $0 

Κλάδος Λιανικής $105 6,32% 10561408,81 $70.085.508,86 
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Τεχνολογικός 

Κλάδος 
$138 

6,32% 10498812,94 $91.566.446,94 

Κλάδος 

τηλεπικοινωνιών 
$177 

4,02% 9799877,89 $69.730.051,1 

Κλάδος Μεταφορών $121 0,57% 52000,00 $35.864,4 

Κλάδος Διαδικτύου  19,54% 10904114,56 0 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα από τον υπολογισμό της 

αναμενόμενης τιμής του μέσου κόστους λόγω της παραβίασης δεδομένων 

διαπιστώνουμε, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 24, τις μεγαλύτερες απώλειες 

καταγράφει ο κλάδος της υγείας. Το κόστος στον κλάδο της υγείας 

διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα τόσο λόγω της αυξημένης πιθανότητας 

εμφάνισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων και αντίστοιχα του μεγάλου 

όγκου απώλειας δεδομένων αλλά κυρίως λόγω του υψηλού ανά μονάδα αρχείου 

κόστους. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των μεταφορών παρουσιάζει για τους 

αντίθετους λόγους το μικρότερο κόστος .  
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Γράφημα 24: Αναμενόμενη τιμή μέσου κόστους 
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5 Συμπεράσματα  
Η συνεχής ψηφιοποίηση και βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος καθώς 

και η αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα πληροφοριακά συστήματα 

έχει επιφέρει ένα σύνολο θετικών εξελίξεων σε κάθε επιχειρηματική μονάδα. Την 

ίδια στιγμή, ωστόσο, δημιουργείται δυνητικά ο κίνδυνος από τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα πιθανών περιστατικών παραβίασης δεδομένων και 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής 

σημασίας για την οικονομική ευημερία της επιχείρησης. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε αρχικά μια επισκόπηση 

στον παράγοντα του κινδύνου, με περεταίρω ανάλυση του ηλεκτρονικού κινδύνου 

όπως αυτός δημιουργείται  μέσα από τον κυβερνοχώρο και τα νέα πληροφορικά 

συστήματα. Στην συνέχεια εξετάζεται η  επίδραση των ηλεκτρονικών και 

διαδικτυακών επιθέσεων στην χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της επιχείρησης 

που δέχεται την επίθεση.  

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως βάση ερευνών υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αρνητικής 

επίδρασης από ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους σε σχέση με την 

αγοράς και την διαμόρφωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής .  

Τέλος, γίνεται αναφορά στην διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων που 

προκύπτουν καθώς και στην ασφάλεια κάλυψης των ηλεκτρονικών κινδύνων. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρων κρίνεται για περεταίρω έρευνα η διερεύνηση του βαθμού 

ασφάλειας κάλυψης του ηλεκτρονικού κινδύνου με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των ζημιών των επιχειρήσεων που πλήττονται. 

Το δεύτερο μέρος αποτελεί την επισκόπηση σε δέκα από τις μεγαλύτερες 

παγκόσμιες οικονομίες  σχετικά με την ευπάθεια των επιχειρήσεων σε 

περιστατικά ηλεκτρονικού κινδύνου, τον παράγοντα του κόστους καθώς και πως 

αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα με τις νέες τάσεις. Τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι πως πρώτον οι κακόβουλες επιθέσεις "hacking" αποτελούν τον 

πιο σύνηθες παράγοντα κινδύνου καθώς και τον πιο ζημιογόνο, ενώ ο κλάδος της 

υγείας έχει το υψηλότερο κόστος απώλειας ανά δεδομένο. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

στην πλειοψηφία τους δεν επενδύουν σε προγράμματα ασφάλισης και πρόληψης 
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κατά των κυβερνοεπιθέσεων επιθέσεων, καθώς μόλις το 1/3 διαθέτει ασφάλιση 

στα πλαίσια διαμόρφωσης στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου. Τέλος, όσων 

αφορά το μέλλον η τάση που κυριαρχεί αφορά την εξάπλωση του "υπολογιστικού 

νέφους" για το οποίο ωστόσο οι χρήστες δεν έχουν διαμορφώσει υψηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Συνεπώς, θα ήταν εξίσου ενδιαφέρον να διερευνηθεί περεταίρω ο 

παράγοντας του κόστους και οι στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου 

παραβίασης δεδομένων σε υπηρεσίες και τεχνολογίες που βασίζονται στο 

"υπολογιστικό νέφος".  

Το τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας, που αποτελεί και τη πρακτική 

εφαρμογή, μέσα από μια βάση δεδομένων που αφορά 174 από τα σημαντικότερα 

περιστατικά παραβίασης δεδομένων, διαπιστώνεται πως υπάρχει μία αυξητική 

τάση απώλειας δεδομένων διαχρονικά. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως οι 

κακόβουλες επιθέσεις "hacking" αποτελούν τον δημοφιλέστερο τρόπο 

παραβίασης δεδομένων. Επίσης, ο κλάδος του διαδικτύου, της υγείας και ο 

χρηματοπιστωτικός αποτελούν τους συχνότερους στόχους παραβίασης δεδομένων 

και αντίστοιχα έχουν υποστεί τον μεγαλύτερο όγκο απώλειας αρχείων. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έρευνας την Ponemon σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα υπολογίστηκε η αναμενόμενη τιμή μέσου κόστους ανά κλάδο, και 

διαπιστώθηκε πως ο κλάδος της υγείας καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, 

ενώ αντίθετα τις μικρότερες ο κλάδος των μεταφορών.  

Σαν συνολικό συμπέρασμα προκύπτει πως ο ηλεκτρονικός κίνδυνος δημιουργεί 

σημαντικές οικονομικές απώλειες για μία επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θα ήταν 

ενδιαφέρον να υπάρξει μελλοντική διερεύνηση της διαχείρισης, της ασφάλισης 

και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του ηλεκτρονικού κινδύνου. Κλείνοντας, 

θα ήταν ελκυστικού ενδιαφέροντος αντίστοιχη έρευνα για τον Ελλαδικό χώρο. 

Με αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο προκειμένου 

να γίνει αντιληπτό πώς διαμορφώνεται η παρούσα κατάσταση για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις σχετικά με το θέμα της απειλής, των μέτρων πρόληψης και 

στρατηγικών διαχείρισης από περιστατικά ηλεκτρονικών κινδύνων.  
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Ερωτηματολόγιο  

1. Φύλλο:  

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2. Ποιό είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;  

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε το)  

 

3. Στη συνέχεια επιλέξτε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Μάλλον 
διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ 

Μάλλον 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι δραστηριότητες της 
ασφάλειας των 
πληροφοριών του 
οργανισμού μου είναι 
αποτελεσματικές 

        

Το οικονομικό αντίκτυπο 
των ηλεκτρονικών και 
διαδικτυακών κινδύνων 
είναι κατανοητό από τον 
οργανισμό 

        

 

Η εταιρεία μου αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών για την ασφάλεια 
των πληροφοριών και τις 
διαδικασίες της 

        

Η εταιρία μου όσων αφορά την 

προστασία της ασφάλειας των 

πληροφοριών, ακολουθεί μια 

αποτελεσματική στρατηγική 

        

 

Κρίνω ικανοποιητικό το 
συνολικό ποσό 
προϋπολογισμού της 
ασφάλειας των 
πληροφοριών της εταιρίας 
μου για το 2013 

        

Το cloud computing ενέχει 
σημαντικούς διαδικτυακούς 
κινδύνους  για την ασφάλεια 
των πληροφοριών της 
εταιρείας 
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4.  Κάνετε outsourcing σε μέρος της διαχείρισης ηλεκτρονικών και 

διαδικτυακών κινδύνων; 

 

    

 

 

5. Έχει η εταιρεία εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για την 

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, διαβίβαση 

δεδομένων µέσω δικτύου;  

 

   

 

 

- Εάν «ΝΑΙ», παρακαλούµε σηµειώστε ενδεικτικά από την παρακάτω λίστα τις 

μεθόδους που έχουν τεθεί σε εφαρμογή:  

 Anti-Virus / Spyware  Firewalls  Κρυπτογράφηση 

 Παρακολούθηση συστημάτων και δικτύων για την ασφάλεια των Προσωπικών 

∆εδοµένων 

 Μέτρα προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των έντυπων αρχείων από 

κλοπές 

 Ελεγχόμενη πρόσβαση εργαζομένων σε χώρους και συστήµατα µε ευαίσθητα 

δεδομένα 

 Διαδικασίες backup και ανάκτησης δεδομένων σημαντικών συστημάτων της 

εταιρίας 

 Συστάσεις για όλους τους υπαλλήλους και τους ανεξάρτητους συμβούλους  

 Μέλος του προσωπικού εξειδικευμένο για την προστασία των δεδομένων 

6. Έχει ο οργανισμός εξειδικευμένη ασφάλεια για ηλεκτρονικούς και 

διαδικτυακούς κινδύνους – Cyber Attack Insurance; 

 

Ναι  Όχι   Δεν γνωρίζω αυτού του είδους ασφάλειας  

 

7. Ο οργανισμός σας σήμερα χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud, όπως 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Software-as-a-Service (SaaS), ή Platform-

as-a-Service (PaaS); 

  

Ναι   Όχι   Δεν γνωρίζω  
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8. Αξιολογήστε την εκτιμώμενη πιθανή πηγή συμβάντων για ηλεκτρονικούς και 

διαδικτυακούς Κινδύνου. 

 Απίθανο Λίγο Πιθανό Ουδέτερο Πολύ Πιθανό 
Πάρα πολύ 

Πιθανό 

Εξωτερικών εθνών-κρατών          

Ξένες επιχειρήσεις / 

οργανισμοί 
         

Τρομοκράτες          

Ακτιβιστές / ομάδες 
ακτιβιστών  

         

Οργανωμένο έγκλημα           

Ανταγωνιστές           

Hackers          
 

 

9. Ποιος είναι ο αριθμός των περιστατικών ασφαλείας που εντοπίστηκε κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες; 
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Παράρτημα  

 

Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

Mozilla 760.000 web poor security 

Community Health Services 4.500.000 healthcare hacked 

Gmail 5.000.000 web hacked 

Home Depot 56.000.000 retail hacked 

JP Morgan Chase 76.000.000 financial hacked 

New York Taxis 52.000 transport poor security 

NASDAQ 500.000 financial hacked 

Dominios Pizzas (France) 600.000 web hacked 

MacRumours.com 860.000 web hacked 

LexisNexis 1.000.000 tech hacked 

Neiman Marcus 1.100.100 retail hacked 

European Central Bank 4.000.000 financial hacked 

UPS 4.000.000 retail hacked 

Korea Credit Bureau 20.000.000 financial inside job 

AOL 24.000.000 web hacked 

Target 70.000.000 retail hacked 

Ebay 145.000.000 web hacked 

Adobe 152.000.000 tech hacked 

South Africa police 16.000 government hacked 

Crescent Health Inc., 
Walgreens 

100.000 healthcare lost / stolen 
computer 

Florida Courts 100.000 government lost / stolen 
computer 

Florida Department of 
Juvenile Justice 

100.000 government lost / stolen 
computer 

Central Hudson Gas & 
Electric 

110.000 energy hacked 

Kirkwood Community 
College 

125.000 academic hacked 

Citigroup 150.000 financial poor security 

Washington State court 
system 

160.000 government hacked 

TerraCom & YourTel 170.000 telecoms accidentally 
published 

Nintendo 239.326 gaming hacked 

Twitter 250.000 web hacked 

Apple 275.000 tech hacked 

Scribd 500.000 web hacked 

OVH 500.000 web hacked 

Dun & Bradstreet 1.000.000 tech hacked 

Kroll Background America 1.000.000 tech hacked 

Drupal 1.000.000 web hacked 

Kissinger Cables 1.700.000 government inside job 
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Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

Ubuntu 2.000.000 tech hacked 

Vodafone 2.000.000 telecoms inside job 

Advocate Medical Group 4.000.000 healthcare lost / stolen 
media 

SnapChat 4.700.000 web, tech hacked 

Facebook 6.000.000 web accidentally 
published 

Yahoo Japan 22.000.000 tech, web hacked 

Evernote 50.000.000 web hacked 

Living Social 50.000.000 web hacked 

UbiSoft 58.000.000 gaming hacked 

Dropbox 30.000 web hacked 

Militarysingles.com 163.792 web, military accidentally 
published 

South Carolina Government 228.435 healthcare inside job 

Emory Healthcare 315.000 healthcare poor security 

Formspring 420.000 web accidentally 
published 

Yahoo Voices 450.000 tech, web hacked 

Medicaid 780.000 government, 
healthcare 

hacked 

California Department of 
Child Support Services 

800.000 government lost / stolen 
media 

Global Payments 1.500.000 financial hacked 

New York State Electric & 
Gas 

1.800.000 energy inside job 

Three Iranian banks 3.000.000 financial hacked 

Office of the Texas Attorney 
General 

6.500.000 government accidentally 
published 

LinkedIn, eHarmony, 
Last.fm 

8.000.000 web accidentally 
published 

Gamigo 8.000.000 web hacked 

KT Corp. 8.700.000 telecoms hacked 

Greek government 9.000.000 government hacked 

"Apple" 12.367.232 tech, retail accidentally 
published 

Blizzard 14.000.000 gaming hacked 

Zappos 24.000.000 web hacked 

Massive American business 
hack 

160.000.000 financial hacked 

US Law Enforcement 123.461 government accidentally 
published 

State of Texas 3.500.000 government accidentally 
published 

US Army 50.000 military accidentally 
published 

Stratfor 935.000 military accidentally 
published 

University of Wisconsin - 
Milwaukee 

73.000 academic hacked 
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Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

Citigroup 360.083 financial hacked 

Bethesda Game Studios 200.000 gaming hacked 

Sega 1.290.755 gaming hacked 

Sony Online Entertainment 24.600.000 gaming hacked 

Sony PSN 77.000.000 gaming hacked 

San Francisco Public 
Utilities Commission 

180.000 government hacked 

Southern California Medical-
Legal Consultants 

300.000 healthcare hacked 

Washington Post 1.270.000 media hacked 

Restaurant Depot 200.000 retail hacked 

Writerspace.com 62.000 web hacked 

Sony Pictures 1.000.000 web hacked 

China Software Developer 
Network 

6.000.000 web hacked 

178.com 10.000.000 web hacked 

Nexon Korea Corp 13.200.000 web hacked 

Tianya 28.000.000 web hacked 

Steam 35.000.000 web hacked 

Countrywide Financial Corp 2.500.000 financial inside job 

Spartanburg Regional 
Healthcare System 

400.000 healthcare lost / stolen 
computer 

Eisenhower Medical Center 514.330 healthcare lost / stolen 
computer 

Sutter Medical Foundation 4.243.434 healthcare lost / stolen 
computer 

Tricare 4.901.432 military, 
healthcare 

lost / stolen 
computer 

Morgan Stanley Smith 
Barney 

34.000 financial lost / stolen 
media 

Memorial Healthcare 
System 

102.153 healthcare lost / stolen 
media 

Nemours Foundation 1.055.489 healthcare lost / stolen 
media 

Health Net - IBM 1.900.000 healthcare lost / stolen 
media 

NHS 8.300.000 healthcare lost / stolen 
media 

Massachusetts Government 210.000 government poor security 

Oregon Department of 
Motor Vehicles 

1.000.000 government poor security 

Accendo Insurance Co. 175.350 healthcare poor security 

Honda Canada 283.000 retail poor security 

Yale University 43.000 academic accidentally 
published 

Colorado government 105.470 healthcare lost / stolen 
computer 

AT&T 114.000 telecoms hacked 

Lincoln Medical & Mental 
Health Center 

130.495 healthcare lost / stolen 
media 
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Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

Ankle & foot Center of 
Tampa Bay, Inc. 

156.000 healthcare hacked 

Emergency Healthcare 
Physicians, Ltd. 

180.111 healthcare lost / stolen 
media 

Seacoast Radiology, PA 231.400 healthcare hacked 

Embassy Cables 251.000 government inside job 

US Military 260.000 military inside job 

Classified Iraq War 
documents 

392.000 government inside job 

Triple-S Salud, Inc. 398.000 healthcare lost / stolen 
media 

US Federal Reserve Bank of 
Cleveland 

400.000 financial hacked 

Puerto Rico Department of 
Health 

515.000 healthcare hacked 

Ohio State University 760.000 academic hacked 

South Shore Hospital, 
Massachusetts 

800.000 healthcare lost / stolen 
media 

Gawker.com 1.500.000 web hacked 

New York City Health & 
Hospitals Corp. 

1.700.000 healthcare lost / stolen 
media 

Betfair 2.300.000 web hacked 

JP Morgan Chase 2.600.000 financial lost / stolen 
media 

Educational Credit 
Management Corp 

3.300.000 financial lost / stolen 
media 

US Dept of Defense 72.000 military lost / stolen 
media 

US National Guard 131.000 military lost / stolen 
computer 

University of California 
Berkeley 

160.000 academic hacked 

Affinity Health Plan, Inc. 344.579 healthcare lost / stolen 
media 

Virginia Prescription 
Monitoring Program 

531.400 healthcare hacked 

Network Solutions 573.000 tech hacked 

Blue Cross Blue Shield of 
Tennessee 

1.023.209 healthcare lost / stolen 
media 

AvMed, Inc. 1.220.000 healthcare lost / stolen 
computer 

Health Net 1.500.000 healthcare lost / stolen 
media 

CheckFree Corporation 5.000.000 financial hacked 

Virginia Dept. Of Health 8.257.378 government, 
healthcare 

hacked 

RockYou! 32.000.000 web, gaming hacked 

US Military 76.000.000 military lost / stolen 
media 

Heartland 130.000.000 financial hacked 
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Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

Service Personnel and 
Veterans Agency (UK) 

50.000 government lost / stolen 
media 

Stanford University 72.000 academic lost / stolen 
computer 

UK Home Office 84.000 government lost / stolen 
media 

Starbucks 97.000 retail lost / stolen 
computer 

AT&T 113.000 telecoms lost / stolen 
computer 

RBS Worldpay 1.500.000 financial hacked 

Jefferson County 1.600.000 government accidentally 
published 

UK Ministry of Defence 1.700.000 government lost / stolen 
media 

University of Miami 2.100.000 academic lost / stolen 
computer 

University of Utah Hospitals 
& Clinics 

2.200.000 academic lost / stolen 
media 

Norwegian Tax Authorities 3.950.000 government accidentally 
published 

Data Processors 
International 

5.000.000 financial hacked 

Chile Ministry Of Education 6.000.000 government accidentally 
published 

GS Caltex 11.100.000 energy inside job 

BNY Mellon Shareowner 
Services 

12.500.000 financial lost / stolen 
media 

Auction.co.kr 18.000.000 web hacked 

Texas Lottery 89.000 government inside job 

City and Hackney Teaching 
Primary Care Trust 

160.000 government lost / stolen 
media 

Gap Inc 800.000 retail lost / stolen 
computer 

Compass Bank 1.000.000 financial inside job 

Monster.com 1.600.000 web hacked 

Driving Standards Agency 3.000.000 government lost / stolen 
media 

Driving Standards Agency, 3.000.000 government lost / stolen 
media 

Hannaford Brothers 
Supermarket Chain 

4.200.000 retail hacked 

TD Ameritrade 6.300.000 financial hacked 

Fidelity National Information 
Services 

8.500.000 financial inside job 

Dai Nippon Printing 8.637.405 retail inside job 

UK Revenue & Customs 25.000.000 government lost / stolen 
media 

TK / TJ Maxx 94.000.000 retail hacked 

Hewlett Packard 200.000 tech, retail lost / stolen 
media 

Countrywide Financial Corp 2.600.000 financial inside job 
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Εταιρίες  Αριθμός 

παραβιασμένων 

αρχείων  

Κλάδος Είδος 

Παραβίασης 

KDDI 4.000.000 telecoms hacked 

T-Mobile, Deutsche Telecom 17.000.000 telecoms lost / stolen 
media 

AOL 20.000.000 web accidentally 
published 

US Dept of Vet Affairs 26.500.000 government, 
military 

lost / stolen 
computer 

Automatic Data Processing 125.000 financial poor security 

Ameritrade Inc. 200.000 financial lost / stolen 
media 

Citigroup 3.900.000 financial lost / stolen 
media 

Cardsystems Solutions Inc. 40.000.000 financial hacked 

AOL 92.000.000 web inside job, 
hacked 

 


