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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία αρχικά επισηµαίνεται η αξία της  κυβερνοασφάλειας για 

µια εταιρεία και εν συνεχεία εκτίθενται τα αποτελέσµατα που έχει στην αξία της 

µετοχής ένα πιθανό περιστατικό παραβίασης της. Προτείνονται ακόµη τρόποι 

διαχείρισης του κυβερνοκινδύνου κι επιπλέον γίνεται απόπειρα προσέγγισης του 

θέµατος cloud computing σχετικά µε το πόσο αυξάνει το εταιρικό κυβερνορίσκο. Τέλος 

παρατίθενται δύο µελέτες περιπτώσεων που αφορούν µεγάλα data breaches.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι κάθε λογής επιχειρήσεις από την ηµέρα της σύστασης τους έχουν να 

αντιµετωπίσουν ποικίλα προβλήµατα στο διάβα της ζωής τους, όπως τον περιορισµό  

του λειτουργικού τους κόστους, τον ανταγωνισµό, την διαχείριση του κύκλου εργασιών 

καθώς και πληθώρα άλλων θεµάτων που ανακύπτουν. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

πηγαίνοντας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εποχής που δεν είναι άλλη από αυτή της 

πληροφορίας και των υπολογιστών, όχι µόνο χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για τη 

διευκόλυνση των λειτουργιών τους αλλά έφτασαν ουσιαστικά να εξαρτώνται από αυτό 

µιας και τους προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τεράστιο όγκο δεδοµένων σε 

παγκόσµιο εύρος. 

Με την εξέλιξη όµως αυτή ανέκυψε ένα νέο ζήτηµα που χρήζει της προσοχής 

των ιθυνόντων των εταιρειών, της ασφάλειας των πληροφοριών που έχει στην κατοχή 

της και διαχειρίζεται στον κυβερνοχώρο, της κυβερνοασφάλειας ( cyber security ). 

∆υστυχώς ολοένα και πληθαίνουν οι παραβιάσεις δεδοµένων ακόµα και σε εταιρείες-

κολοσσούς γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους για την ιδία την εταιρεία αλλά και για 

τους καταναλωτές που την εµπιστεύονται. 

Γίνεται λοιπόν φανερό πως το θέµα της ασφάλειας των πληροφοριών και 

ιδιαίτερα µιας ενδεχόµενης «επίθεσης» σε αυτές εξαιτίας κάποιων κενών ( security 

breaches ) µε όλα τα επακόλουθα της είναι ανάγκη να συµπεριληφθεί σαν ένα από τα 

ρίσκα που παίρνει µια επιχείρηση µε την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Αν και θα περιµέναµε ήδη οι εταιρείες να το θέτουν ψηλά στις λίστες 

προτεραιοτήτων τους και να µεριµνούν σχετικά, αντίθετα οι περιπτώσεις κάθε είδους 

παραβιάσεων αντί να λιγοστεύουν αυξάνονται, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει έλλειµµα 

ηλεκτρονικής ασφάλειας για διάφορους λόγους. 

Γιατί λοιπόν να συµβαίνει κάτι τέτοιο; Ποσό σηµαντικό είναι το ζήτηµα αυτό 

για κάθε οργανισµό και ποιος ο αντίκτυπος για τις εταιρείες που υφίστανται τέτοιου 

είδους «ρήγµατα» στο προστατευτικό τείχος των δεδοµένων τους; Είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν οι απώλειες µετά από ανάλογα περιστατικά; Τι ρόλο παίζει η 

χρηµατιστηριακή αγορά και οι επενδυτές σε αυτό; Ζηµιά υφίστανται µόνο οι 

επιχειρήσεις ή και οι πελάτες-καταναλωτές; Αυξάνεται ο κίνδυνος για µια εταιρεία από 

την χρήση του cloud και κατά πόσο; Ποιοι οι βασικότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν 

από την χρήση του; 
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Στα παραπάνω ερωτήµατα, στόχος είναι στην πορεία να δοθούν απαντήσεις, 

αντλώντας στοιχεία από πλειάδα µελετών που έχουν διενεργηθεί από µεγάλα και 

διακεκριµένα ινστιτούτα. Θα παρατεθούν και θα συγκριθούν τα αποτελέσµατα των 

µελετών έτσι ώστε να φωτιστεί από διάφορες πλευρές το θέµα αυτό, συµβάλλοντας µε 

την παρουσίαση δύο µελετών περιπτώσεων (case studies). 
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2. ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ∆ΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΟΧΗ. 
 

2.1 Η κυβερνοασφάλεια είναι µια αναγκαιότητα 
 

∆ε θα µπορούσαµε να διανοηθούµε πως θα αφήναµε ποτέ την πόρτα ή έστω κι 

ένα παραθυράκι ανοιχτό σε ένα δωµάτιο γεµάτο µε πολύτιµα για µας αντικείµενα, πόσο 

µάλλον αν υπήρχαν εκεί και πράγµατα που µας τα εµπιστεύτηκαν άλλοι και µας 

θεώρησαν  υπεύθυνους να τα φυλάξουµε. Επιχειρήσεις που έχουν στην διάθεση τους 

προσωπικά µας δεδοµένα και τα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά αλλά δεν επενδύουν όσο 

χρειάζεται για την ασφάλεια τους κάνουν κάτι που σε όλους φαίνεται παράλογο, 

αφήνοντας τα εκτεθειµένα σε κινδύνους µε φοβερές για εµάς συνέπειες. Με βάση τον 

ιστότοπο Information is beautiful, το 39% των αρχείων που πέφτουν στόχος του 

κυβερνοεγκλήµατος είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα όπως κωδικοί πρόσβασης 

στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και ιατρικά δεδοµένα και 22%, επίσης ιδιαίτερης 

βαρύτητας πληροφορίες, πλήρη στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασµούς, όπως 

φαίνεται και στο διάγραµµα 2 του παραρτήµατος.  

Αυτό βέβαια ισχύει και για δεδοµένα που αποτελούν περιουσία ακόµα και των 

ίδιων των εταιρειών, τα οποία εύκολα γίνονται προσβάσιµα σε άτοµα µη 

εξουσιοδοτηµένα αφού δεν προφυλάσσονται στον βαθµό που πρέπει. Σύµφωνα µε τον 

ίδιο ιστότοπο παραπάνω, η κυριότερη αιτία που προκαλεί περιστατικά παραβίασης 

δεδοµένων είναι οι χάκερς φτάνοντας σε ποσοστό 49% (διάγραµµα 3 του 

παραρτήµατος). Ο αριθµός των αρχείων που χάνονται γενικά έφτασε το 2014 τα 

425.282.100, µε χειρότερη χρονιά το 2012 οπότε και χάθηκαν 452.054.459 (διάγραµµα 

1 του παραρτήµατος). Η PwC σε έρευνα της αναφέρει πως ο αριθµός των περιστατικών 

παραβίασης δεδοµένων σηµείωσε αύξηση κατά 48% από το 2013, αγγίζοντας τα 42,8 

εκατοµµύρια περιστατικά το 2014 ποσοστό που σηµαίνει 117.339 επιθέσεις την ηµέρα, 

όπως φαίνεται και στην εικόνα 1 του παραρτήµατος. 

Η κρισιµότητα του ζητήµατος γίνεται αντιληπτή όταν ακόµα και ο ίδιος ο 

πρόεδρος των Η.Π.Α αναφέρθηκε σε αυτό λέγοντας πως:  «δεν είναι αρκετό µόνο το 

εργατικό δυναµικό στον τοµέα της πληροφορικής να κατανοήσει την σηµασία της 

κυβερνοασφάλειας αλλά και όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στην κυβέρνηση και τις 

επιχειρήσεις να είναι σε θέση να λαµβάνουν αποφάσεις υπολογίζοντας το ρίσκο και το 

πιθανό κόστος» ( Οµπάµα, Λευκός Οίκος, Μάιος 2009) όπως αναφέρεται στο “The 

Financial Management of Cyber Risk” των ISA/ANSI . Παρόλο που ακόµη και ο ίδιος 
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ο πλανητάρχης το ανήγαγε σε θέµα που αφορά την υποδοµή της χώρας και την εθνική 

της ασφάλεια, τα αποτελέσµατα της µελέτης ενός από τα µεγαλύτερα δίκτυα παροχής 

υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, του Deloitte το 2008, που παρατίθενται στο ίδιο έργο, είναι 

αποκαλυπτικά αφού δείχνουν πως το 65% των επιχειρήσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες 

ουσιαστικά δεν έχουν κανένα οργανωµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση του 

κυβερνορίσκου, αφού δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία ούτε και υπεύθυνος για να 

το προσδιορίσει. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη το 95% των οικονοµικών διευθυντών των 

επιχειρήσεων ούτε  εµπλέκονται άµεσα στην διαχείριση του κινδύνου ασφαλείας των 

πληροφοριών, ενώ το 75% δεν έχει καν υπεύθυνο σε θέµατα ρίσκου. 

Με την αύξηση των περιστατικών παραβίασης ασφαλείας και των απειλών στον 

διαδικτυακό χώρο θα περιµέναµε να έχουν ανάλογη πορεία και τα µέτρα διασφάλισης 

της. Όπως φαίνεται όµως και από την µελέτη του CSIS ( Center for Strategic & 

International Studies ),“In the Crossfire: Critical Infrastructure in the Age of Cyber 

War” που δηµοσιεύτηκε το 2010 και βρίσκουµε κάποια αποτελέσµατα της στο 

δηµοσίευµα που προαναφέρθηκε, το 40% των επιχειρήσεων είτε δεν ήταν καλά 

προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν ηλεκτρονικές απειλές είτε δεν είχαν πάρει 

καθόλου µέτρα προστασίας ( ISA/ANSI 2010 ).  

Στην σχετική έρευνα από την PwC που προαναφέρθηκε, το 42% των 

ερωτηθέντων απάντησε πως οι διευθυντές των επιχειρήσεων τους δεν ασχολούνται καν 

µε τα θέµατα κυβερνοασφάλειας µε σκοπό να εφαρµόσουν µια συγκεκριµένη 

στρατηγική για το κρίσιµο ζήτηµα που τους αφορά (εικόνα 4 του παραρτήµατος). 

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός που προκύπτει από την έρευνα, πως 

ενώ ο αριθµός των κυβερνοεπιθέσεων ολοένα και αυξάνει παραδόξως τα ποσά που 

αντλούνται από τον εταιρικό προϋπολογισµό ακολουθούν την κατιούσα, φτάνοντας τα 

4,1 εκατοµµύρια δολάρια για κάθε εταιρεία το 2014, ποσό που αναλογεί µόλις στο 3,8 

του συνολικού προϋπολογισµού σε αντίθεση µε παλαιότερα έτη που τα ποσά που 

ξοδεύονταν για την κυβερνοασφάλεια µεγάλωναν χρόνο µε το χρόνο, φτάνοντας τα 4,3 

εκατοµµύρια δολάρια το 2013 (εικόνα 3 του παραρτήµατος).   

 

2.2 Λόγοι αµέλειας του ζητήµατος 
 

Γιατί παραµελούν οι εταιρείες ένα τόσο σηµαντικό κοµµάτι για τις ίδιες και 

τους πελάτες τους; Μια πρώτη εξήγηση είναι το γεγονός πως τις υψηλές στην ιεραρχία 

θέσεις τις καταλαµβάνουν άτοµα τα οποία καλούνται digital immigrants είναι δηλαδή 

κάποιας ηλικίας, έχουν µπει στον χώρο στην προ-ψηφιακη εποχή κι έχουν συνηθίσει να 
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διευθύνουν επιχειρήσεις brick and mortar. Εποµένως δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 

το µέγεθος του προβλήµατος κι όταν το αντιλαµβάνονται πάντως σε κάποιο βαθµό, 

επειδή τους είναι δύσκολο να το αναλύσουν και να το διαχειριστούν οι ίδιοι, το 

αναθέτουν αποκλειστικά στους ΙΤ guys, το εκτιµούν σαν ήσσονος σηµασίας και 

υποχρηµατοδοτούν τα µέτρα ασφαλείας που είναι ανάγκη να παρθούν. 

Επιπρόσθετα, η γνώση και στάση γενικά των υπαλλήλων µιας εταιρείας είναι 

δυσανάλογες προς το ολοένα διογκούµενο αριθµό συµβάντων παραβίασης κι αυτό γιατί 

δεν έχουν ενηµερωθεί για το πόσο θα κοστίσει στην εταιρεία τυχόν απώλεια δεδοµένων 

και το πιο βασικό είναι πως δεν νιώθουν υπεύθυνοι για τα δεδοµένα που διαχειρίζονται. 

∆εν µπορούν να εκτιµήσουν το ύψος της ζηµιάς που θα φέρει για παράδειγµα η 

απώλεια του φορητού υπολογιστή τους, που κάπου ξέχασαν και θα «παραδώσει» στα 

χέρια τρίτων πολύτιµα προσωπικά στοιχεία ή πνευµατική ιδιοκτησία. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας της PwC αποκαλύπτουν µια πολλή δυσάρεστη αλήθεια, αφού τα πιο 

δαπανηρά περιστατικά για τις εταιρείες είναι όσα προκύπτουν από τωρινούς ή πρώην 

εργαζοµένους της και το ποσοστό µάλιστα αυξήθηκε στο 35% µέσα στο 2014 από 31% 

που ήταν το προηγούµενο έτος, όπως παρατηρούµε στην εικόνα 2 του παραρτήµατος. 

Η απουσία µέχρι πρόσφατα ενός αυστηρού νοµοθετικού πλαισίου για θέµατα 

ασφαλείας των πληροφοριών στις επιχειρήσεις το οποίο θα επέβαλλε την εφαρµογή 

συγκεκριµένης πολίτικης προστασίας δεδοµένων και τα υποτυπώδη πρόστιµα που τις 

επιβάλλονταν σε περίπτωση που διέρρεαν στοιχεία φυσικών προσώπων, ήταν επιπλέον 

παράγοντες να µην το «πάρουν» ζεστά το ζήτηµα. 

Προϊόντος του χρόνου όµως, το ενδιαφέρον της αγοράς, των επενδυτών και 

γενικά του κόσµου εστιάζει όλο και περισσότερο σε περιστατικά τέτοια -ηλεκτρονικές 

απειλές και επιθέσεις που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο- ειδικά αν αφορούν 

παγκοσµίου φήµης φίρµες. Υπάρχει νοµοθεσία που γίνεται συνεχώς αυστηρότερη σε 

πολλές πια χώρες και ο πέλεκυς για τις εταιρείες που δεν συµµορφώνονται βαραίνει. 

Αµελώντας ή αδιαφορώντας οι υπεύθυνοι για την θωράκιση της ηλεκτρονικής 

ιδιοκτησίας τους, προσπαθούν να µειώσουν το χρηµατικό κόστος της συγκεκριµένης 

δαπάνης. Το πραγµατικό κόστος αυτής τους της «έκπτωσης» όµως γυρνά σαν 

αυτεπίστροφο, είναι πολλαπλάσιο και αγγίζει κι άλλα επίπεδα εκτός από το οικονοµικό. 

Το πώς µπορεί να το προβλέψει και να το εκτιµήσει  και ποιο είναι το αληθινό 

του µέγεθος –σε αριθµούς αφού αυτοί ταρακουνούν την αγορά- θα δούµε παρακάτω.  
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3. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ CYBER-
BREACH. 

 

Πολλές είναι οι αιτίες που θέτουν σε κίνδυνο τα δεδοµένα των εταιρειών. Οι πιο 

συχνές είναι οι επιθέσεις από κακόβουλο λογισµικό, µια βλάβη η οποία προκύπτει στο 

σύστηµα και τρίτον ο ανθρώπινος παράγοντας, µε την πρώτη από αυτές να αποτελεί και 

την πιο επιζήµια για τις επιχειρήσεις ( Ponemon Institute, 2013). 

Τα κόστη για µια εταιρεία είναι πολλαπλά και µπορούµε να τα χωρίσουµε σε 

παροδικά ή βραχυπρόθεσµα τα οποία επωµίζεται την περίοδο που συµβαίνει ένα 

περιστατικό και σε µακροπρόθεσµα που µπορούν να την επιβαρύνουν σε διάφορες 

περιόδους. Τα πρώτα έχουν να κάνουν µε τις χαµένες ώρες εργασίας, την µειωµένη 

παραγωγικότητα  λόγω του ότι η εταιρεία δεν ήταν διαθέσιµη εξαιτίας της επίθεσης που 

υπέστη, τα ποσά που πρέπει να δαπανήσει για την εκτίµηση και αποκατάσταση της 

ζηµιάς, τα ποσά για να συλλέξει στοιχεία και να προχωρήσει στην δίωξη αυτού που 

επιτέθηκε καθώς και να «επικοινωνήσει» το όλο θέµα στους πελάτες παρέχοντας τους 

πληροφορίες.  

Η δεύτερη κατηγορία εκτείνεται χρονικά µακρύτερα από την περίοδο ενός 

τέτοιου συµβάντος και αναφέρεται  στην απώλεια των πελατών της εταιρείας και την 

αδυναµία της να προσελκύσει νέους επειδή έχει χαθεί η εµπιστοσύνη του κοινού προς 

αυτήν µετά από την ανακοίνωση του «κυβερνορηγµατος». Επιπλέον κόστος αποτελούν 

και ορισµένες νοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν καθώς και οι αυξηµένες 

απαιτήσεις για µείωση του ρίσκου της επιχείρησης που ισοδυναµούν µε αυξηµένα 

ασφάλιστρα. Τέλος και µόνη η πρόσβαση ενός ξένου παράγοντα που δεν έχει καµία 

δικαιοδοσία σε πληροφορίες εµπιστευτικές είναι και σαν άκουσµα ένα µεγάλο πλήγµα ( 

Cavusoglou et al., 2004 ). 

Κι ενώ η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει απώλειες σχετικές µε θέµατα 

εµπιστοσύνης που δύσκολα µπορείς να τις υπολογίσεις µε αριθµούς, χωρίς βέβαια αυτό 

να µειώνει την σηµασία τους, υπάρχουν και άλλες απώλειες που υπολογίζονται 

ευκολότερα και αφορούν εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Η 

απόδοση των µετοχών µιας εταιρείας είναι δείκτης για την πορεία των οικονοµικών της. 

Όταν µια τέτοια εταιρεία πέφτει θύµα κάποιας κακόβουλης επίθεσης και όχι µόνο, µε 

αποτέλεσµα πολύτιµα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ή στους πελάτες της να έρθουν 

στο φως, τότε εκτίθεται και η επίδραση του δυσάρεστου συµβάντος από την στιγµή που 

θα το ανακοινώσει, αποτυπώνεται στην πορεία της µετοχής της. Αποτελεί δηλαδή η 

αξία της µετοχής µονάδα µέτρησης του οικονοµικού αντίκτυπου ενός security breach 
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προς την εταιρία. Το αν η πορεία αυτή θα είναι ανοδική ή πτωτική και αν οι αποδόσεις 

των µετοχών θα είναι αρνητικές ή θετικές και γενικά θα διαφέρουν από τις 

αναµενόµενες στην αγορά αποδόσεις και κατά πόσο αυτό επηρεάζεται από την 

ανακοίνωση περιστατικών παραβίασης της κυβερνοασφάλειας των εταιρειών, είναι ένα 

θέµα που έχει απασχολήσει τους µελετητές ειδικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.  

Το κλιµακούµενο διαρκώς ενδιαφέρον για το θέµα γίνεται κατανοητό µιας και η 

εξάρτηση των επιχειρήσεων από το διαδίκτυο είναι πια γεγονός αλλά και οι απειλές και 

οι επιθέσεις στις βάσεις δεδοµένων των επιχειρήσεων και κάθε λογής «έκθεση» 

αρχείων και ιδιοκτησίας ενός οργανισµού είναι το αρνητικό επακόλουθο η παρουσία 

του οποίου γίνεται ολοένα και συχνότερη. 

Τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν οι µελέτες διαφέρουν µεταξύ τους 

αφού άλλες υποστηρίζουν πως τέτοια συµβάντα ( security breaches )  και η αποκάλυψη 

τους δεν αποτελούν αναγκαία αιτία που επηρεάζει την αξία της µετοχής ή θεωρούν πως 

τα ποσοστά είναι αµελητέα  ενώ άλλες καταλήγουν στο ότι η επίδραση είναι σαφώς 

αρνητική έστω και µικρή. 

Όπως προκύπτει από την µελέτη µιας περιόδου δεκαπέντε ετών, από το 1988 ως 

και το 2002, σχετικά µε επιθέσεις µε ιούς σε εταιρείες, η ανακοίνωση µιας τέτοιου 

είδους επίθεσης δεν επιφέρει σηµαντικό αρνητικό αποτέλεσµα στην απόδοση της 

µετοχής της κατά την διάρκεια της µέρας αυτής ούτε σε διάστηµα πέντε ηµερών. Η 

αγορά δηλαδή δεν «τιµωρεί» εταιρείες που υφίστανται τις συγκεκριµένες επιθέσεις 

άσχετα αν θα περίµενε κανείς το αντίθετο σύµφωνα και µε δηµοσιεύσεις στον 

περιοδικό τύπο που µιλούν για τεράστιες απώλειες και πιθανόν δεν είναι τόσο 

ρεαλιστικές. Ένας ακόµη λόγος είναι το ότι το κοινό δεν αντιλαµβάνεται την σηµασία ή 

το µέγεθος της ζηµιάς σε µια εταιρεία κι έτσι δεν αντιδρά για να το εκδηλώσει σαν 

αρνητική ψήφο µέσω των µετοχών της ( Hovav and D’ Arcy, 2004 ). 

Αρνητικό αντίκτυπο στην αξία των µετοχών υπό την προϋπόθεση όµως η 

ανακοίνωση του συµβάντος παραβίασης να γίνεται από ένα µέσο µε µεγάλη απήχηση 

στο κοινό, ειδάλλως δεν επηρεάζεται η απόδοση τους δείχνει µια άλλη µελέτη. 

Συγκεκριµένα όταν το περιστατικό έγινε γνωστό µέσα από τους, New  York Times, 

Washington Post, Wall Street Journal και Dow Jones News Retrieval Service, τα 

τέσσερα µεγαλύτερα µέσα ενηµέρωσης στην Αµερική, τότε και µόνο για τις 37 από τις 

93 περιπτώσεις, είχαµε µια αισθητή πτώση. Για τις υπόλοιπες που αναφέρθηκαν σε 

αλλά µέσα ήσσονος σηµασίας δεν υπήρξε καµία διαφορά ( Bolster et al., 2010 ). 

Ανεξάρτητα από το µέσο προβολής του γεγονότος και κατόπιν µελέτης 22 

περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας πληροφοριών, από το 1996 ως τον Φλεβάρη 
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του 2000 όπου δεν περιλαµβάνονται οι επιθέσεις µε ιούς, προκύπτει ότι οι εταιρείες 

έρχονται αντιµέτωπες µε πτώση του ύψους του 2,7% την πρώτη µέρα της ανακοίνωσης 

και µέσα σε τρεις µέρες το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 4,5%, φανερώνοντας µια 

καθυστέρηση στην αντίδραση της αγοράς  αλλά και την επιµονή της επίδρασης ενός 

περιστατικού στην αξία της µετοχής µιας εταιρείας. Από την εταιρεία είτε έχουν 

αποσπάσει προσωπικές πληροφορίες των πελατών της ή τα στοιχεία των πιστωτικών 

καρτών τους είτε δέχτηκε µια επίθεση άρνησης της εξυπηρέτησης  ( Dos attack ) είτε 

της κατέστρεψαν τον ισότοπο της ( web site defacement ). Κι αν τα νούµερα που 

βλέπουµε φαίνονται µικρά όταν τα µεταφράσουµε σε χρήµα αντιστοιχούν σε απώλειες 

από 17 έως 28 εκατοµµύρια δολάρια για κάθε περιστατικό, ποσά που ισοδυναµούν µε 

ζηµιά που φτάνει το 0,5-1% των εταιρικών εσόδων σε ετήσια βάση ( Garg et al., 2003 ). 

Στο ίδιο πνεύµα, µε βάση ένα δείγµα 66 περιστατικών κατά την περίοδο 1996-

2001 παρατηρείται πτώση στην αξία της µετοχής 2,1% σε διάστηµα δυο ηµερών κάτι 

που σηµαίνει πως οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις έχουν µέση απώλεια στην 

κεφαλαιοποίηση που φτάνει το 1,65 δις δολάρια για κάθε περιστατικό που βγαίνει στο 

φως. Το κόστος για τις καθαρά διαδικτυακές εταιρείες ( internet firms ) είναι 

υψηλότερο απ’ ότι για τις συµβατικές. To είδος της επίθεσης ( breach type ) που δέχεται 

όµως δεν είναι παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την πορεία µιας 

µετοχής ( Cavusoglu et al., 2004 ). 

Το παράδοξο είναι πως οι µεγαλύτερες φίρµες οι οποίες έχουν στη διάθεση τους 

µεγάλο όγκο πληροφοριών και τον διαχειρίζονται άρα παίρνουν και µεγαλύτερο ρίσκο 

αντί να δέχονται τον πιο αρνητικό αντίκτυπο βγαίνουν θα λέγαµε αλώβητες σχεδόν από 

τις επιθέσεις που δέχονται σε αντίθεση µε τις µικρότερες που σε περίπτωση παραβίασης 

της ηλεκτρονικής τους ασφάλειας πληρώνουν γιατί το κόστος γι’ αυτές είναι 

µεγαλύτερο ( Cavusoglu et al., 2004 και Gatzlaff and McCullough, 2010 ).  

Και πιο πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν 

ανάλογα συµβάντα στην τιµή της µετοχής όσων εταιρειών τα υφίστανται. 

Καλύπτοντας το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2004 έως τον 

∆εκέµβριο του 2006, µε βάση ένα δείγµα 77 περιπτώσεων αναφορικά µε εταιρείες από 

τις οποίες στοιχεία προσωπικά των πελατών και των εργαζοµένων τους αποσπάστηκαν 

µε διαφόρους τρόπους το τελικό συµπέρασµα είναι πως η επίδραση της αποκάλυψης 

ενός τέτοιου γεγονότος είναι αρνητική για την πορεία της µετοχής της. Η µέση 

αρνητική απόδοση αγγίζει το 0,8% δηλαδή περίπου χάνει 80 εκατοµµύρια µέσα σε δυο 

ηµέρες. Εταιρείες απρόθυµες να επικοινωνήσουν το όλο ζήτηµα που προκύπτει µε τον 

κόσµο που πλήττεται άµεσα από κάτι τέτοιο ή που καθυστερούν να το ανακοινώσουν 
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είναι αυτές που γεύονται την µεγαλύτερη αρνητική επίδραση. Τα χαρακτηριστικά του 

«κυβερνορήγµατος» δεν καθορίζουν το µέγεθος του κόστους. ( Gatzlaff and 

McCullough, 2010 ). 

Παρόµοιο συµπέρασµα πως αρνητική είναι η επίπτωση που επιφέρει στην τιµή 

της µετοχής η αποκάλυψη ενός κενού στην κυβερνοασφάλεια για την συγκεκριµένη 

πρώτη µέρα και για µια περίοδο πέντε ηµερών σχετικά µε 563 επιθέσεις σε 328 

εταιρείες κατά το διάστηµα 2000-2011 βλέπουµε και σε νεότερη έρευνα ( Livanis and 

Lazaridis, 2012 ). 

Με διαφορετική µέθοδο από τις παραπάνω µελέτες ( event study ) το ινστιτούτο 

Ponemon στην “ 2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis”, αφού εξέτασε τα 

στοιχεία  από 277 οργανισµούς σε 9 χώρες για περιστατικά που έλαβαν χωρά το 2012 

και αφού ρωτήθηκαν 1400 άτοµα προχώρησε σε συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων. Προκύπτει λοιπόν ότι το µέσο κόστος για κάθε αρχείο που εκτίθεται 

από µια παραβίαση δεδοµένων αυξήθηκε από τα 130 δολάρια που ήταν το 2011 στα 

136 για το 2012.  

Γίνεται φανερό ότι τα περιστατικά αυτά κοστίζουν ολοένα ακριβότερα στις 

εταιρείες. Γερµανία, µε 199 δολάρια για κάθε αρχείο , και ΗΠΑ µε 188 δολάρια για 

κάθε αρχείο,  είναι οι δυο χώρες στις οποίες οι οργανισµοί αντιµετώπισαν τα πιο 

δαπανηρά data breaches ενώ στον αντίποδα βρίσκουµε την Βραζιλία και την Ινδία. 

Στο συνολικό κόστος το οποίο επιβαρύνει την εταιρεία συνυπολογίζονται άµεσα 

και έµµεσα κόστη σχετικά µε τα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας. 

Τα άµεσα έξοδα µιας εταιρείας έχουν να κάνουν µε την µίσθωση ειδικών 

οικονοµικών αναλυτών, νοµικών συµβούλων κ.α. ενώ τα έµµεσα αναφέρονται στον 

χρόνο, τον κόπο και άλλους πόρους της εταιρείας που δαπανώνται από τους 

εργαζόµενους κατά την αντιµετώπιση ενός περιστατικού από τη στιγµή που το 

ανακαλύπτουν µέχρι και την ανακοίνωση του αλλά και µετά όταν γίνεται έρευνα για να 

βρεθεί ποια ήταν η πραγµατική αίτια που έφερε την εταιρεία σε αυτή την θέση.  

Το να χάσει µια επιχείρηση τους πελάτες της οι οποίοι δυσαρεστηµένοι 

πηγαίνουν σε άλλες ανταγωνίστριες ή έστω να µειωθεί η εµπιστοσύνη τους προς αυτήν, 

αποτελεί έµµεσο κόστος και εκφράζεται µε πτώση στον τζίρο της. 

Υπάρχουν σύµφωνα µε το Ponemon παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των 

«κενών» ασφάλειας άλλοτε ανεβάζοντας άλλοτε κατεβάζοντας το ποσό. Για 

παράδειγµα η αιτία που θέτει σε κίνδυνο πολύτιµα δεδοµένα είναι ένας παράγοντας, µε 

τις επιθέσεις από κακόβουλο λογισµικό να αποτελούν αυτές που κοστίζουν ακριβότερα 

και για τις εννέα χώρες που εξετάζονται. 
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, για χώρες όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες ξοδεύουν 

περισσότερα προβαίνοντας σε γρήγορη γνωστοποίηση των πελατών τους σχετικά µε 

την απώλεια των δεδοµένων τους, οι πελάτες φαίνεται να εκτιµούν την κίνηση αυτή και 

τις επιβραβεύουν µε την εµπιστοσύνη τους και την αφοσίωση τους παραµένοντας σε 

αυτές. Χάνουν περισσότερα χρήµατα προσωρινά αλλά κερδίζουν µακροπρόθεσµα, 

κτίζοντας τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε το κοινό τους. 

Παράγοντες που περιστέλλουν το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ο διορισµός 

ενός διευθυντή υπεύθυνου σε θέµατα ασφάλειας των πληροφοριών και η µίσθωση 

ειδικών συµβούλων. Στα παραπάνω προστίθενται η ετοιµότητα της εταιρείας για να 

διαχειριστεί κρίσιµες καταστάσεις όπως η απώλεια ή κλοπή δεδοµένων, έχοντας έτοιµο 

ένα σχέδιο αντίδρασης καθώς και η γενικότερη συνεπής στάση που κρατάει για θέµατα 

ηλεκτρονικής ασφάλειας. 

Τέλος, το είδος της εταιρείας παίζει κι αυτό ρόλο στην µείωση ή αύξηση του 

κόστους, σύµφωνα µε το ινστιτούτο. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι φαρµακευτικές, οι εταιρείες παροχής υγείας και 

εταιρείες επικοινωνίας αφού επιβαρύνονται κατά πολύ παραπάνω από τα 136 δολάρια 

που είναι ο µέσος όρος. 

Παρατηρείται λοιπόν µια διακύµανση στα ποσοστά που έχουν να κάνουν µε την 

τιµή των µετοχών µιας εταιρείας και τις αποδόσεις τους άρα και τον πλούτο της ίδιας 

και των µετόχων της. Η διακύµανση αυτή εξαρτάται από ορισµένους καθοριστικούς 

παράγοντες όπως το είδος της εταιρείας, το µέγεθος της ή ο τρόπος  αντίδρασης σε 

συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια της. 

Σίγουρα η επένδυση στην κυβερνοασφάλεια κοστίζει πολλά και επιβαρύνει τον 

εταιρικό προϋπολογισµό, αποδίδει πάντως έστω και µακροπρόθεσµα. Γιατί η απουσία 

προνοητικότητας και η αδιαφορία για ένα τόσο σηµαντικό εταιρικό θέµα όπως το ρίσκο 

που παίρνει αφήνοντας απροστάτευτα τα δεδοµένα της επιφέρει πολλαπλάσιες 

απώλειες που είτε αντανακλώνται στην τιµή της µετοχής της είτε την πλήττουν σε αλλά 

επίπεδα, ίµατζ, αξιοπιστίας και θέτουν σε κίνδυνο ακόµα και την ίδια της την 

υπόσταση. Ειδικά µε την πάροδο του χρόνου, την γνώση που έχει αποκτήσει το κοινό 

σχετικά και την προβολή τέτοιων περιστατικών από τα µέσα ενηµέρωσης το κόστος για 

τις επιχειρήσεις ολοένα και αυξάνεται. 

Ανακύπτει έτσι µια καινούρια ανάγκη που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι 

υπεύθυνοι των εταιρειών αν θέλουν να τις υπερασπίσουν αποτελεσµατικά από 

ενδεχόµενες απειλές, επιθέσεις και απώλειες, αυτή της ασφάλισης των ηλεκτρονικών 

τους δεδοµένων ( cyber insurance ). 
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4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΡΘΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΟΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Η κυβερνοασφάλιση, η ασφάλιση έναντι κάποιου χρηµατικού ποσού των 

ηλεκτρονικών δεδοµένων µιας εταιρείας µε σκοπό να αποζηµιωθεί σε περίπτωση 

απώλειας τους, άρχισε να εµφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αν και σχετικά 

πρόσφατη, αυτή η µορφή ασφάλισης έχει αρχίσει να γίνεται επιτακτική ανάγκη για τις 

επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν αποτελεσµατικά να διαχειριστούν τον κίνδυνο που 

διατρέχει η ιδιοκτησία τους στον κυβερνοχώρο. 

Η πληθώρα των διαδικτυακών επιθέσεων ακόµα και σε εταιρείες µεγάλου 

βεληνεκούς έφερε στην επιφάνεια µια νέα πραγµατικότητα για τις εταιρείες που πλέον 

έχουν συνδέσει τις δραστηριότητες τους µε το ίντερνετ. Τέτοια περιστατικά απέδειξαν 

πως για την διαχείριση του ρίσκου τα τεχνικής φύσεως προληπτικά µέτρα, όπως τείχη 

προστασίας ή ο έλεγχος πρόσβασης, είναι ανεπαρκή κι ότι είναι απαραίτητη η 

προσφυγή σε χρηµατοοικονοµικής φύσεως µέτρα, όπως η κυβερνοασφάλιση.   Ενώ 

λοιπόν ένας CIO, ο διευθυντής πληροφοριακών συστηµάτων µιας επιχείρησης, 

παλιότερα στηριζόταν στον φόβο, την αβεβαιότητα και την αµφιβολία για να 

προωθήσει τα σχέδια του περί ασφάλειας των πληροφοριών προς τους προϊστάµενους 

του, τώρα έχει στη διάθεση του στατιστικούς πίνακες που προκύπτουν  από έρευνα 

πραγµατικών γεγονότων όπου µπορεί να παρουσιάσει ποσοτικά ακόµη και µε ακρίβεια 

το κόστος που έχουν οι διαφόρων ειδών απειλές και επιθέσεις για την επιχείρηση κι 

έτσι να τους πείσει ( Hovav and D’ Arcy, 2004 ) . 

Σε στατιστικούς πίνακες µε βάση ιστορικά δεδοµένα στηρίζεται και η 

τιµολόγηση των ασφάλιστρων από την πλευρά των ασφαλιστών, ένα θέµα κάπως 

προβληµατικό αφού πολλές εταιρείες λόγω γοήτρου ή τακτικής κρύβουν στοιχεία κι 

έτσι οι εκτιµήσεις του ενδεχόµενου κόστους δεν γίνεται να είναι ακριβείς ( Karadimos 

et al., 2012 ). Η κάλυψη για µια µικρή επιχείρηση µπορεί να κυµαίνεται από 1000 

δολάρια το έτος και για έναν µεγάλο οργανισµό φτάνει το ένα εκατοµµύριο.  

Ωστόσο, αν και αφαιρούνται για την πληρωµή των ασφάλιστρων ποσά από τον 

προϋπολογισµό της επιχείρησης, τα οφέλη που αποκοµίζει ως ασφαλιζόµενη είναι 

πολλαπλά αφού έχει κάλυψη για την χρηµατική απώλεια της ίδιας εξαιτίας 

καταστροφής των περιουσιακών της στοιχείων ή επειδή σταµατούν οι δραστηριότητες 

της την περίοδο του συµβάντος, για ευθύνες  προς τρίτους και φυσικά είναι µια ασπίδα 

για την φήµη της επειδή υπογράφοντας ένα συµβόλαιο ασφάλισης δείχνει ότι τηρεί 

υψηλά στάνταρ στην ασφάλεια. 
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Επιπλέον όφελος που αποκοµίζει µε την ασφάλιση αποτελεί και η επισκόπηση 

της εταιρείας από ένα αντικειµενικό τρίτο µάτι που είναι η ασφαλιστική εταιρεία, ώστε 

να δει καλύτερα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ίδια από άποψη κινδύνου αλλά και που 

βρίσκονται στο σχετικό θέµα οι ανταγωνιστές της.  

Μία δηλαδή από τις εναλλακτικές που υπάρχουν για να αντιµετωπίσουν οι 

εταιρείες τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο είναι η κυβερνοασφάλιση στην περίπτωση 

που δεν είναι δυνατόν να τους αποφύγουν τελείως –αν είναι κατορθωτό να 

«αποκηρύξουν» το διαδίκτυο πια- ή απλά να τους µετριάσουν µε τεχνικά µέσα και 

ανθρώπους υπευθύνους σε θέµατα ρίσκου. 

Κατά πόσο πάντως γίνεται χρήση από έναν οργανισµό αυτής της εναλλακτικής 

για να µεταβιβάσει τον κυβερνοκίνδυνο, τα αποτελέσµατα έρευνας που διενεργήθηκε 

από την εταιρεία Ernst&Young “2003 Global Information Security Survey” και 

παρατίθεται στον οδηγό των ISA/ANSI για το 2010 “Financial Management Of Cyber 

Risk” είναι σαφή. Το ένα τρίτο των τεχνικών διευθυντών που ρωτήθηκαν στην έρευνα 

δεν ήξεραν αν  υπήρχε κάλυψη µέσω ασφάλισης ενώ  άλλο ένα τρίτο εξ αυτών νόµιζε 

πως τους καλύπτει ασφάλιση ενώ δεν υπήρχε καν. Σε περίπτωση που η εταιρεία 

υποστεί παραβίαση των δεδοµένων της και βρεθεί ακάλυπτη από το συγκεκριµένο 

µέτρο της ασφάλισης ενώ θα µπορούσε να το είχε λάβει, είναι δυνατό να έρθει 

αντιµέτωπη µε αγωγές περί ευθύνης από τους ίδιους της τους µετόχους κι έτσι να 

επιβαρυνθεί µε επιπλέον νοµικά έξοδα ενώ θα µπορούσε ευθύς εξαρχής να µεριµνήσει 

υπογράφοντας ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο. Είναι ευδιάκριτο πως η γνώση και η 

βαρύτητα του θέµατος της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο ολοένα και 

αυξάνει, εποµένως δεν µένει πλέον περιθώριο στις εταιρείες να το παραβλέπουν. 

Η επιτακτική ανάγκη για αντιµετώπιση του κυβερνορίσκου και η επένδυση στην 

κυβερνοασφάλεια ενισχύεται επιπλέον από την αντίδραση της χρηµατιστηριακής 

αγοράς σε περιπτώσεις cyber breach. Ενώ παραπάνω είδαµε πως τέτοια συµβάντα 

καταλήγουν σε αρνητικές αποδόσεις των µετοχών όσων εταιρειών τα βιώνουν, αντίθετα 

για τις µετοχές εταιρειών παροχής διαδικτυακής ασφάλειας, η ανακοίνωση των 

συµβάντων ισοδυναµεί µε ιδιαίτερα θετικές αποδόσεις που φτάνουν ακόµη και διψήφια 

ποσοστά ( Garg et al. 2003 και Cavusoglu et al. 2004 ). Ίσως η θετική αντίδραση των 

αγορών για τις συγκεκριµένες εταιρείες να οφείλεται στην προσδοκία για µελλοντικά 

κέρδη από ανάλογα συµβάντα, δεν παύει όµως να δηλώνει και την ανάγκη να αυξήσουν 

τα επίπεδα ασφαλείας τους οι επιχειρήσεις που βρέθηκαν να έχουν κενά στον τοµέα 

αυτό. Είναι σαν µια ψήφος εµπιστοσύνης στην ασφάλεια. 
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Ένας ακόµη λόγος που ωθεί ή υποχρεώνει θα λέγαµε καλύτερα τις επιχειρήσεις 

να ενδυναµώσουν την υποδοµή τους σχετικά µε την κυβερνοασφάλεια αποτελεί και το 

νοµοθετικό πλαίσιο που συνεχώς ενισχύεται επιβάλλοντας στάνταρ στο εν λόγω 

ζήτηµα. Έτσι οι επιχειρήσεις ανάλογα µε το είδος τους πρέπει να ακολουθούν πολιτικές 

προστασίας των καταναλωτών για να συµµορφωθούν µε νόµους που ψηφίστηκαν υπέρ 

των δικαιωµάτων των δεύτερων όπως για παράδειγµα ο COPPA του 1998 για την 

προστασία των ανηλίκων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, ο HIPPA του 1996 για την 

προστασία προσωπικών ιατρικών δεδοµένων ατόµων που ασφαλίζονται ή o νόµος 

σχετικά µε τις πιστωτικές κάρτες και τα στοιχειά των πελατών του 2009, Credit Card 

Act. Οι παραπάνω νοµοθετικές πρωτοβουλίες έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α και όσο περνά 

ο καιρός προστίθενται νέα και αυστηρότερα µέτρα τα οποία από πολιτεία σε πολιτεία 

µπορεί να διαφέρουν σε σφοδρότητα, ενισχύουν όµως το καθεστώς προστασίας για 

τους πολίτες.  

Στην Ευρώπη πρέπει να πούµε πως το σχετικό ζήτηµα δεν έχει σηµειώσει και 

ιδιαίτερη πρόοδο αφού υπάρχει µεν η οδηγία του 1995 για την προστασία των 

δεδοµένων από τότε όµως µόνο ένα προσχέδιο ρύθµισης παρουσιάστηκε το 2012 για 

την προστασία κάθε είδους δεδοµένων, άρα και των ψηφιακών, εν έτει 2014 

υιοθετήθηκε για µια περίοδο δοκιµής και αναµένεται εφόσον είναι αποτελεσµατικό να 

τεθεί σε ισχύ µετά από δυο χρόνια ( SR Cyber Guide 2012 ).  

Σε περίπτωση πάντως που δεν ενεργήσουν σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε πρόστιµα, αγωγές, έρευνα στο 

εσωτερικό της εταιρείας διαδικασίες που σηµαίνουν όχι µόνο χάσιµο χρηµάτων αλλά 

και σοβαρό πλήγµα στην φήµη της, µε όσα αυτό συνεπάγεται. 

Βέβαια η µεγαλύτερη και πιο σίγουρη δικλείδα ασφαλείας για µια εταιρεία στην 

οποία οφείλει να επενδύσει αν θέλει να έχει συνεπή στάση στο µείζον αυτό θέµα δεν 

είναι άλλη από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή. Η λέξη κλειδί είναι ο όρος 

ανθρώπινο δυναµικό, το πιο δυνατό χαρτί, το πραγµατικό «κεφάλαιο» της επιχείρησης. 

Ουσιαστικά οι άνθρωποι εφαρµόζουν οποιοδήποτε µέτρο ή πλάνο ασφαλείας, των 

οποίων οι ίδιοι είναι εµπνευστές. 

Πρωταρχικό για την εταιρεία δηλαδή είναι να προσελκύσει και να διατηρήσει 

στους κόλπους της τα σωστά στελέχη. Είναι άλλωστε ενδεικτικό το γεγονός ότι όλο και 

περισσότερο τις θέσεις σε µεγάλους οµίλους τις κερδίζουν άτοµα µε προχωρηµένες 

γνώσεις αναφορικά µε τον κυβερνοχώρο τα οποία είναι ικανά να αντιληφθούν την φύση 

και την σοβαρότητα του κινδύνου που διατρέχει η εταιρεία ενώ δραστηριοποιείται 
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ηλεκτρονικά. Μπορούν ακόµα να εντοπίσουν ενδεχόµενες απειλές στο σύστηµα και να 

προλάβουν το «κακό» πριν ξεσπάσει.  

Φυσικά είτε άριστα καταρτισµένοι στην πληροφορική είτε όχι, αυτό που 

χρειάζεται να αποκτήσουν όσοι εργάζονται σε εταιρείες που διαχειρίζονται πολύτιµα 

δεδοµένα είναι η συναίσθηση της ευθύνης που έχουν οι ίδιοι να τα διατηρήσουν και να 

τα προστατευόσουν από έξωθεν απειλές κι επίσης το πόσο θα κόστιζε στους ίδιους και 

στην εταιρεία  η αδιαφορία ή η αµέλεια από µέρους τους. ∆εν είναι διόλου τυχαίο πως 

µερικές εταιρείες εφαρµόζουν την λεγόµενη “clean desk policy” κατά την οποία 

πολιτική προστασίας, του «καθαρού γραφείου» οι εργαζόµενοι αφήνουν κατά την 

είσοδο τους για εργασία κινητά κυρίως αλλά και οποιοδήποτε άλλο µέσο εξαιτίας του 

οποίου θα διοχετεύονταν δεδοµένα προς τα έξω ( SR Cyber Guide 2012 ). Την 

φιλοσοφία αυτή θα ήταν καλό η ίδια η επιχείρηση να την καλλιεργήσει στους 

εργαζοµένους της για να µετριάσει κιόλας κατ’ αυτό τον τρόπο την απειλή και τον 

κίνδυνο που συχνά προέρχεται από τους κόλπους της ίδιας. 

Εκτός από την δέουσα επιµέλεια των υπευθύνων και των εργαζοµένων µιας 

επιχείρησης που είναι απαραίτητα συστατικά γενικά, των ISA/ANSI που 

προαναφέρθηκε, βρίσκουµε µια πρακτική µέθοδο αντιµετώπισης του κυβερνορίσκου. 

Προτείνεται η προσέγγιση του από χρηµατοοικονοµική σκοπιά όχι µεµονωµένα σαν 

ένα θέµα των «πληροφορικάριων» της αλλά σαν σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρη την 

επιχείρηση που απαιτεί διαχείριση. 

Αφού γίνει κατανοητό πως το ψηφιακό ρίσκο αν µη τι άλλο είναι οικονοµικό 

ρίσκο για κάθε οργανισµό, προτείνεται στον προαναφερθέντα οδηγό ένα πρόγραµµα 

που αποτελείται από έξι βήµατα µε σκοπό να περάσει η εταιρεία από την θεωρία στην 

πράξη γιατί συνήθως αρκείται στην απλή συζήτηση και ξεχνά να βάλει σε εφαρµογή 

ένα αληθινό σχέδιο αποφυγής ή έστω µετρίασης του κινδύνου µε αποτέλεσµα να µην 

ξέρουν πώς να κινηθούν πριν από κάποιο συµβάν στην κυβερνοασφάλεια ούτε και πώς 

να αντιδράσουν αφότου εκείνο συµβεί. 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνει µια επιχείρηση σχετικά µε την διαχείριση 

του κίνδυνου στον κυβερνοχώρο αφορά τα υψηλόβαθµα στελέχη της, γενικό διευθυντή, 

οικονοµικό διευθυντή, τον διευθυντή για θέµατα ρίσκου( CEO, CFO, CRO ) τα οποία 

οφείλουν να ασχοληθούν µε το θέµα και να αναλάβουν τον στρατηγικό έλεγχο. Έπειτα 

προτείνεται ο καθορισµός µιας «οµάδας κυβερνορίσκου» γιατί από µόνοι τους οι 

ανώτεροι διευθυντές δεν είναι σε θέση να το αντιµετωπίσουν και να το διευθετήσουν 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας του και των συνεχώς εξελισσόµενων µορφών του. Στην 

οµάδα αυτή αναγκαία θεωρείται και η παρουσία µετόχων, όσων τα συµφέροντα 
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θίγονται άµεσα από επαπειλούµενους κινδύνους. Οι τακτικές συναντήσεις της οµάδας, 

το ιδανικό ανά τρίµηνο, είναι απαραίτητες, όπως υποστηρίζεται. 

Το τέταρτο και πέµπτο βήµα αποτελούν τους απώτερους στόχους της εν λόγω 

οµάδας και δεν είναι άλλοι από την ανάπτυξη και την υιοθέτηση ενός σχεδίου 

διαχείρισης του κυβερνορίσκου ενιαίου για όλα τα τµήµατα της εταιρείας. Έτσι δεν θα 

υπάρχει εργαζόµενος που να µην γνωρίζει την πολιτική προστασίας δεδοµένων της 

εταιρείας του ή το ποια διαδικασία θα ακολουθήσει εάν αυτή «χτυπηθεί» και χρειαστεί 

να διαχειριστεί την κρίση που προκύψει, να ενηµερώσει για παράδειγµα τους µετόχους, 

τους πελάτες και τα µέσα, ώστε να µην εκτεθεί η εταιρεία και η ζηµιά εις βάρος της 

µεγαλώσει. 

Χωρίς χρήµατα όµως δεν είναι δυνατόν να έρθει σε πέρας τίποτα. Για τον λόγο 

αυτό η υιοθέτηση του προϋπολογισµού που καλύπτει το συνολικό κίνδυνο που 

διατρέχει η εταιρεία κρίνεται απαραίτητη. Στο κόστος του συνυπολογίζεται ο αριθµός 

συµβάντων που πέρασε η εταιρεία, η ζηµιά που υπέστη ανάλογα µε την σοβαρότητα 

του και η πιθανότητα να ξανασυµβεί κάτι τέτοιο. Από το ποσό που προκύπτει 

αφαιρείται το ποσοστό κινδύνου που έχει µεταβιβαστεί αν για παράδειγµα η εν λόγω 

επιχείρηση έχει ασφαλιστεί. 

Το έκτο και τελευταίο στάδιο του προγράµµατος είναι η ουσιαστική εφαρµογή 

όλων των παραπάνω συνοδευόµενη από συνεχές τεστάρισα της εταιρείας και της 

ανατροφοδότησης της µε τις εξελίξεις της αγοράς για να µην µένει στάσιµη σε ένα 

διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον όπως αυτό της κυβερνοασφάλειας. ∆εν είναι εφικτό 

µε παλιές µεθόδους και ξεπερασµένα σχέδια διαχείρισης να αντιµετωπίσει νέους και 

πιο περίπλοκους κινδύνους. 

Ακόµη και αν ακολουθήσει όλα τα παραπάνω και υιοθετήσει µια συγκεκριµένη 

στρατηγική διαχείρισης του ρίσκου η εταιρεία, καλό θα ήταν να µην ξεχάσει να έχει 

ένα σχέδιο «έκτακτης ανάγκης» έτοιµο να το χρησιµοποιήσει σε περίπτωση που δεχτεί 

κάποια επίθεση. Εξίσου σηµαντικό µε το σχέδιο πρόληψης του κινδύνου που οφείλει να 

έχει καταρτίσει, το emergency plan θα την βοηθήσει ενεργώντας έγκαιρα, εύστοχα και 

κυρίως χωρίς πανικό να προστατεύσει την πληγωµένη από το συµβάν φήµη, δείχνοντας 

προς τα έξω ότι µπορεί και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις να σταθεί στα πόδια της και 

εποµένως είναι µια επιχείρηση στην οποία ένας πελάτης αξίζει να παραµείνει πιστός. 
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5. CLOUD COMPUTING: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

Είναι ίσως η µόνη φορά που ένα σύννεφο αντί για καταιγίδες και πολλά 

προβλήµατα φέρνει λύσεις για πολλές επιχειρήσεις και αυξηµένες δυνατότητες. Ο 

λόγος φυσικά είναι για το νέο µοντέλο χρήσης του υπολογιστή και στο οποίο ολοένα 

και περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν. Μαζί µε τα πλεονεκτήµατα όµως έρχονται 

και οι κίνδυνοι όπως συµβαίνει µε κάθε τι καινοτόµο που περιλαµβάνει ένα µεγάλο 

εύρος δραστηριοτήτων. 

Όντως ο αριθµός των εταιρειών που αποφασίζουν να εµπιστευτούν τα δεδοµένα 

τους σε έναν εξωτερικό πάροχο µεγαλώνει συνεχώς. Κάθε τέτοια ενέργεια βέβαια όπως 

αυτή της σύνδεσης της µε ένα άλλο µέλος που παρέχει τις υπηρεσίες του cloud 

αναπόφευκτα εκθέτει την εταιρεία σε νέους κινδύνους οι οποίοι είναι συνάµα και 

διαφορετικοί από τους συνήθεις. Μπορούµε δηλαδή να µιλήσουµε για αλλαγή στην 

φύση του κυβερνοκινδύνου. 

Όσο η επιχείρηση εµπιστεύεται την πλατφόρµα αυτή ναι µεν µειώνει το κόστος 

κι εξοικονοµεί χρήµατα, προσφέρει στους πελάτες της την δυνατότητα όποτε θελήσουν 

να χρησιµοποιήσουν λογισµικό και δεδοµένα που δε χρειάζεται να αποθηκεύσουν στον 

δικό τους υπολογιστή, αφού υπάρχουν στο cloud συγχρόνως όµως όλα αυτά λόγω της 

υπερέκθεσης τους δέχονται και πολλαπλάσιο αριθµό απειλών.  Η ζηµιά εποµένως που 

µπορεί να επιφέρει ένα ενδεχόµενο data breach στο cloud θα έχει διαστάσεις 

µεγαλύτερες από τις µέχρι τώρα αναµενόµενες.  

Μια από τις µεγαλύτερες εταιρείες που χρησιµοποιεί υπηρεσίες cloud, η Apple, 

τον Σεπτέµβριο του 2014 όπως βλέπουµε σε ένα από τα πολλά σχετικά δηµοσιεύµατα, 

συγκεκριµένα στην Wall Street Journal, κλήθηκε να αντιµετωπίσει µια µεγάλη διαρροή 

φωτογραφιών διασήµων  από το i-cloud. Οι πρώτες υποψίες όπως ήταν φυσικό έκλιναν 

προς την υπεύθυνη εταιρεία και θα ήταν δυσθεώρητος ο όγκος των συνεπειών αν 

τελικά δεν αποκαλυπτόταν κατόπιν ερευνών ότι πρόκειται για στοχευµενες επιθέσεις σε 

ορισµένους λογαριασµούς διασήµων, όπως ανέφερε  σε επίσηµη ανακοίνωση της η 

ίδια( Apple Press Info, Apple Media Advisory, Update To Celebrity Photo Investigation 

).  

Παρόλο που έγινε γνωστό πως τα µέτρα ασφαλείας της εταιρείας δεν είχαν 

παραβιαστεί και δεν είχε υποστεί το i-cloud επίθεση, η είδηση και µόνο καθώς και οι 

διαστάσεις που έλαβαν οι φήµες για την Apple, ήταν αρκετές για να προκαλέσουν 

σηµαντική πτώση στην τιµή της µετοχής του κολοσσού που έχει κερδίσει τον 
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χαρακτηρισµό άτρωτη. Σύµφωνα µε άρθρο στην Washington Post και πηγή το 

Bloomberg, η µετοχή σηµείωσε πτώση 4%, φτάνοντας στις 3 Σεπτεµβρίου 2014 τα 98 

δολάρια,  την µεγαλύτερη που γνώρισε από τον περασµένο Ιανουάριο. 

Ως και ο CEO της εταιρείας, σε δηµοσίευµα της Wall Street Journal,  αφού 

πρώτα ξεκαθάρισε πως η εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν επέδειξε αµέλεια ως προς 

την ασφάλεια, παραδέχτηκε πως θα µπορούσε να έχει κάνει περισσότερη δουλειά 

σχετικά µε την ενηµέρωση των πελατών της για το πόσο σηµαντική είναι η προστασία 

των δεδοµένων τους και πόσο αναγκαία είναι η χρήση δυο διαφορετικών κωδικών για 

να αποκτήσει πρόσβαση κάποιος σε αυτά. Προσπάθησε δηλαδή να διατηρήσει την 

καλή φήµη της εταιρείας του που είχε δεχτεί πλήγµα. 

Αν λοιπόν µια είδηση και ο επακόλουθος πανικός που δεν έχει έρεισµα 

πραγµατικό, είναι αρκετά για να ταρακουνήσουν έναν γίγαντα της αγοράς και να µας 

κάνουν έστω και να αναρωτηθούµε µήπως και οι πιο δυνατοί λυγίζουν, ας 

αναλογιστούµε τι αντίκτυπο θα είχε ένα ενδεχόµενο breach που πράγµατι όµως αφορά 

την παραβίαση ασφαλείας µιας επιχείρησης που δεν απολαµβάνει της εκτιµήσεως που 

τυχαίνει η εν λόγω εταιρεία, αλλά είναι µικροµεσαία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση 

που χρησιµοποιεί υπηρεσίες cloud. Ποιοι είναι οι µεγαλύτεροι κυβερνοκίνδυνοι στο 

cloud και πως επιβαρύνει τις εταιρείες ένα περιστατικό παραβίασης δεδοµένων τέτοιας 

µορφής; 

Τέτοια ερωτήµατα θα πρέπει να απασχολούν τις επιχειρήσεις που εµπιστεύονται 

την αποθήκευση και διαχείριση της ιδιοκτησίας τους σε εξωτερικούς παροχους των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών, όταν µάλιστα κατά την  “2014 Data Breach Industry 

Forecast” του Experian, προβλέπεται ότι µια από τις κυρίαρχες τάσεις για περιστατικά 

παραβίασης ασφαλείας θα είναι τα µεγάλα διεθνή breaches σε δεδοµένα που υπάρχουν 

στο cloud. Κάτι που σηµαίνει πως αυτό το δυσάρεστο και δαπανηρό γεγονός γίνεται 

εξαιτίας της εξελιγµένης µορφής όσον αφορά την συγκέντρωση και τον χειρισµό των 

πληροφοριών, πιο περίπλοκο.  

Ένα ζήτηµα που εγείρεται είναι αυτό της συµµόρφωσης µε την εκάστοτε 

νοµοθεσία εάν η εταιρεία δεχτεί κάποια επίθεση και έρθουν δεδοµένα στο φως. Εκεί θα 

πρέπει ο πάροχος των υπηρεσιών του cloud  να γνωρίζει τι ισχύει για κάθε χώρα στην 

οποία εδράζεται και σε περίπτωση ενός συµβάντος παραβίασης, οφείλει να ξέρει ποιους 

νόµους θα εφαρµόσει σχετικά µε την ενηµέρωση της εταιρείας και των πελατών της. 

Αντιλαµβανόµαστε εύκολα το µέγεθος και την διαφορετικότητα του ρυθµιστικού 

πλαισίου κάθε τόπου τη στιγµή που η αγορά πια είναι παγκοσµιοποιηµένη και 

ουσιαστικά για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχουν περιορισµοί και σύνορα. Το ποια 
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νοµοθεσία θα χρειαστεί να εφαρµόσει, αυτή της χώρας όπου έχει την έδρα του ο 

πάροχος ή της χώρας στην εταιρεία της οποίας έγινε η παραβίαση, αποτελεί ένα από τα 

ερωτήµατα που ανακύπτει και δείχνει την πολυπλοκότητα του θέµατος. 

5.1 Οι µεγαλυτεροι κινδυνοι του cloud computing 
 

Κι αν η συµµόρφωση στις ανάλογες ανά χώρα ρυθµίσεις είναι µια πρόκληση για 

τις εταιρείες, υπάρχει πληθώρα κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των δεδοµένων 

µιας εταιρείας, είτε πρόκειται για προσωπικά στοιχεία των πελατών της είτε για 

πολύτιµα στοιχεία της ίδιας. Στην έκθεση του ευρωπαϊκού οργανισµού για την 

ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών ( ENISA ) “Cloud Computing Security 

Risk Assessment” κατονοµάζονται τα πιο σηµαντικά ρίσκα που είναι δυνατόν να 

αντιµετωπίσει. 

Ο πρώτος κίνδυνος αφορά την απώλεια από µέρους της εταιρείας της 

διακυβέρνησης των πληροφοριών, αφού παραχωρεί στον πάροχο του cloud τον πλήρη 

έλεγχο των θεµάτων ασφάλειας ειδικά αν χρησιµοποιεί τις υποδοµές του. Ο κίνδυνος 

µεγαλώνει την στιγµή που τα συµβόλαια διασφάλισης επιπέδου ποιότητας ( SLA ) δεν 

υποχρεώνουν τον πάροχο να δεσµευτεί πάνω στο συγκεκριµένο θέµα µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται κενά ασφάλειας ( loss of governance ). Εδώ εµπεριέχεται και το 

ζήτηµα της συµµόρφωσης του κάθε παροχου µε τα στάνταρ ασφάλειας και τα ανάλογα 

νοµοθετικά πλαίσια. 

Επίσης ένας άλλος κίνδυνος είναι το λεγόµενο lock in όπου γίνεται έκδηλη η 

εξάρτηση ενός πελάτη-εταιρειας από τον πάροχο µε τον οποίο συνεργάζεται. Εάν 

θελήσει να µεταφέρει δεδοµένα, εφαρµογές ή υπηρεσίες σε άλλο πάροχο ή πίσω στα 

εσωτερικά της εταιρείας βρίσκεται µπροστά σε έλλειψη εργαλείων και διαδικασιών που 

εγγυώνται την ασφαλή µεταφορά τους. 

Η προστασία των δεδοµένων όπως είναι αναµενόµενο δεν γίνεται να µην 

αποτελεί ένα διακυβευµα, από τα σηµαντικότερα κιόλας. Είναι φορές που οι εταιρείες 

δεν γνωρίζουν καν αν ο πάροχος καταφεύγει σε ορθές πρακτικές διαχείρισης των 

δεδοµένων και ένα επιπλέον στοιχείο που επιτείνει το πρόβληµα είναι όταν χρειάζεται 

µεταφορά δεδοµένων. Βέβαια υπάρχουν και πάροχοι οι οποίοι πιστοποιούν τις 

διαδικασίες διασφάλισης των πληροφοριών που τους έχουν εµπιστευτεί. 

Αν φανταστούµε το «σύννεφο» αυτό σαν ένα σπίτι µε πολλά µικρά δωµάτια που 

παρέχονται στον κάθε χρηστή προς ενοικίαση τότε καταλαβαίνουµε πως υπάρχουν 

απαραίτητα φυσικά διαχωριστικά µεταξύ τους για να απολαµβάνει ο καθένας τον δικό 

του χώρο, να τοποθετήσει ότι θέλει και για όσο χρόνο επίσης. Εάν όµως συµβεί, αν και 
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πιο δύσκολο και λιγότερο πιθανό για όσους θέλουν να «γκρεµίσουν» τα διαχωριστικά 

αυτά, στην πραγµατικότητα δηλαδή τους µηχανισµούς, τα συστήµατα που διαχωρίζουν 

την αποθήκευση, την µνήµη και γενικά τους πόρους που ενυπάρχουν εκεί, τότε µιλάµε 

για έναν ακόµη κίνδυνο που ακούει στο όνοµα isolation failure. Αποτυχία να 

αποµονωθούν συγκεκριµένοι πόροι που πρέπει να είναι διακριτοί. 

Μια διαδικασία που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα είναι η διαγραφή των 

δεδοµένων ενός πελάτη η οποία πιθανώς να αποβεί ανεπιτυχής ή επισφαλής. Ο πελάτης 

να νοµίζει ότι έσβησε τις πληροφορίες που επιθυµούσε όµως αυτό να µην έγινε σε 

επαρκή βαθµό. Σε έναν δικό του υπολογιστή µε δικό του µόνο δίσκο αυτό ίσως δεν θα 

αποτελούσε ιδιαίτερο θέµα, σε έναν «κοινόχρηστο» όµως όπου αποθηκεύουν και άλλοι 

χρήστες δεδοµένα το ζήτηµα αλλάζει. 

Επιπλέον εχθρός που βάζει σε κίνδυνο την ηλεκτρονική δοµή που λέγεται cloud 

δεν παύει να προέρχεται και από το εσωτερικό της. Πιθανή απειλή αποτελούν όσοι 

διαχειρίζονται τους τεράστιους πόρους µέσα σε αυτό και όσοι είναι υπεύθυνοι για την 

διασφάλιση τους. Ανθρώπινο είναι να µπουν σε πειρασµό και να προκαλέσουν διαρροή 

σηµαντικών στοιχείων. 

Μηχανήµατα και λογισµικά είναι ενοποιηµένα στο cloud ο βαθµός όµως 

επικινδυνότητας αυξάνει λόγω της έκθεσης τους σε πολλαπλούς χρήστες, από µακριά 

και µέσω του διαδικτύου, ειδικά και λόγω της ευπάθειας των browser. Η διαχείριση των 

διεπαφών από τον πάροχο λοιπόν είναι επιπρόσθετο ρίσκο και υψηλό µάλιστα ( 

management interface compromise ) εφόσον δεν λάβει τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας για το συνολικό σύστηµα. 

Ένα άλλο θέµα όχι καθαρά τεχνικής φύσεως είναι και το ρίσκο που αφορά τα 

προαπαιτούµενα που οφείλει να ακολουθεί ο πάροχος, το να πάει σύµφωνα µε 

ορισµένα στάνταρ της αγοράς εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως και την φήµη της 

εταιρείας που έχει τον αρχικό έλεγχο. Πρόβληµα προκύπτει όταν ο πρώτος δεν αφήνει 

την εταιρεία να τον ελέγξει για να διαπιστώσει αν όντως τα εφαρµόζει ή δεν 

προσκοµίζει αποδείξεις ότι τηρεί τις σχετικές προϋποθέσεις, αφήνοντας έτσι την 

δεύτερη έκθετη σε κίνδυνο. 

Στην περίπτωση που ο πάροχος αναθέσει σε ένα τρίτο µέλος κάποιες από τις 

απαιτούµενες λειτουργίες όπως για παράδειγµα η σύνδεση στο διαδίκτυο, τότε 

σχηµατίζεται µια νοητή αλυσίδα. Ένα πρόβληµα στο τρίτο µέλος αµέσως όµως σπάει 

την ακολουθία αυτή και καθιστά της υπηρεσίες που συνήθως προσφέρονται µη 

διαθέσιµες πλήττοντας κατ’ αυτό τον τρόπο όχι µόνο τον πάροχο αλλά και την 

συνεργαζόµενη µε αυτόν εταιρεία γιατί κάποιος πελάτης δεν θα έχει πρόσβαση σε 
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δεδοµένα την στιγµή εκείνη που θέλει ( availability chain failure ) επιφορτίζοντας την 

µε έναν ακόµη κίνδυνο. 

Τέλος δεν µπορεί να παραλειφθεί ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών που 

προσφέρει η συγκεκριµένη τεχνολογία, ο καταναλωτής. Η εξέλιξη είναι τέτοια που ο 

χρήστης έχει πλήρη και συνεχή ενηµέρωση για τα νέα δεδοµένα στη διαχείριση 

πληροφοριών κι εποµένως οι προσδοκίες του σχετικά µε την επαρκή διασφάλιση τους 

είναι πολύ µεγάλες. Η διάψευση τους, επειδή ο πάροχος κάνει περικοπές στον τοµέα 

αυτό  ισοδυναµεί µε απογοήτευση του πελάτη και βέβαια µε πλήγµα για την φήµη της 

εταιρείας. 

Τα παραπάνω είναι ορισµένα από τα πιο υψηλά ρίσκα για κάθε εταιρεία που 

εφαρµόζει την συγκεκριµένη τεχνολογία και είναι όσα έχουν και τον µεγαλύτερο 

αντίκτυπο για την ίδια. Η λίστα είναι µακρά και συνεχώς προστίθενται ή αφαιρούνται 

κίνδυνοι κάτι που είναι φυσικό σε ένα περιβάλλον εξελισσόµενο και ευµετάβλητο όπως 

αυτό της πληροφορίας. 

5.2 Η αύξηση του κόστους των περιστατικών στο cloud 
 

Το µεγάλο πλήθος των συσκευών που είναι συνδεδεµένες στο cloud κι έχουν 

πρόσβαση στους πόρους του και η τόσο µεγάλη  ευελιξία και ανεξαρτησία που υπάρχει 

κατά την διαχείριση τους, βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δοµής, µε 

αποτέλεσµα µια ελλιπής και αµελής στάση σχετικά µε την ασφάλεια να µεγεθύνει και 

τον κίνδυνο. Ενώ δεν γίνεται να είµαστε σίγουροι για τον δικό µας προσωπικό 

υπολογιστή κατά πόσο δηλαδή είναι ασφαλή τα προσωπικά µας δεδοµένα σε αυτόν ή τι 

πιθανότητα υπάρχει να προσβληθούµε από ιό ενώ παίρνουµε και µέτρα προστασίας, 

καταλαβαίνουµε τι είναι δυνατό να γίνει αν ανεβάσουµε την κλίµακα και το 

πολλαπλασιάσουµε αυτό για όσους χρήστες εµπιστεύονται το µοντέλο του cloud για 

διαφόρους λόγους και θεωρούν πως οι προσωπικές πληροφορίες και όχι µόνο είναι 

καλά αποθηκευµένες και διασφαλισµένες. Κατόπιν ενός breach και το αποτέλεσµα θα 

είναι εύλογα πιστεύουµε πολλαπλάσιο. 

Στην πρόσφατη έκθεση της έρευνας  του ινστιτούτου Ponemon “Data Breach: 

The Cloud Multiplier Effect”, τα αποτελέσµατα από τις 613 εταιρείες που συµµετείχαν, 

σηµειωτέον πως όλοι οι ερωτηθέντες ήταν επαγγελµατίες υπεύθυνοι για την ΙΤ 

ασφάλεια, και κάνουν χρήση των υπηρεσιών του cloud έρχονται προς επίρρωση της 

συγκεκριµένης θέσης. Το 66% από αυτούς πιστεύουν πως η χρήση του συγκεκριµένου 

µοντέλου υπηρεσιών µειώνει την ικανότητα των εταιρειών να προστατεύσουν 
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ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των πελατών, ενώ το 64% θεώρει πως είναι δύσκολο 

να διασφαλίσουν στο cloud οι εταιρείες εφαρµογές και στοιχεία κρίσιµα. 

Επισηµαίνεται µάλιστα η έλλειψη εµπιστοσύνης που υπάρχει στον cloud µέσα 

σε έναν οργανισµό, αφού ο υπεύθυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών της 

επιχείρησης δεν κάνει πια κουµάντο γιατί αυτό το έχει αναλάβει ο συνεργαζόµενος 

πάροχος. Επίσης η έλλειψη εµπιστοσύνης προς τις πρακτικές ασφάλειας του εκάστου 

παρόχου σε βαθµό που να πιστεύουν οι ερωτηθέντες πως ο πρώτος ούτε καν θα τους 

ειδοποιούσε σε περίπτωση breach. Ακόµα η αδυναµία ορατότητας του τι υπάρχει εκεί 

είναι ένας παράγοντας που αυξάνει το ρίσκο για ευαίσθητες πληροφορίες τόσο των 

πελατών όσο και της επιχείρησης. 

Για να προσδιορίσει ποσοτικά το εύρος ενός περιστατικού παραβίασης 

ασφάλειας στο cloud υπέβαλε εννέα διαφορετικά σενάρια σχετικά για να καταλήξει 

έτσι η ερευνά στο ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που θα ανέβαζαν την πιθανότητα για 

κάποιο συµβάν. Το 90% όσων απάντησαν θεωρεί πως η πιθανότητα για ένα 

περιστατικό στην εταιρεία µεγαλώνει εάν αυξηθεί κατά 50% η αποθήκευση ευαίσθητων 

και εµπιστευτικών πληροφοριών στο cloud µέσα στο διάστηµα ενός έτους. Tο 

µικρότερο ποσοστό, 65% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η µετάθεση από πλευράς 

παρόχου του κέντρου λειτουργίας των υπηρεσιών cloud από τις Η.Π.Α σε κάποια άλλη 

χώρα θα επηρεάσει την πιθανότητα για παραβίαση των πληροφοριών της. 

Μεταφράζοντας τις πιθανότητες σε πραγµατικά χρηµατικά ποσά, κάνει η 

προαναφερθείσα έρευνα φανερή την αισθητή αύξηση στο κόστος από ένα περιστατικό 

παραβίασης που έχει να κάνει µε την δοµή cloud και περιλαµβάνει πάνω από 100.000 

αρχεία που χάνονται ή τα κλέβουν. Λαµβάνει ως δεδοµένη τιµή κάθε απολεσθέντος 

αρχείου τα 201 δολάρια περίπου και την αύξηση της πιθανότητας ενός µεγάλου data 

breach στο πλαίσιο του cloud κατά 11,8%.  

Ο πρώτος τύπος περιστατικού αναφέρεται στην απώλεια αρχείων πελατών ενώ 

ο δεύτερος στην απώλεια πληροφοριών της εταιρείας υψηλής αξίας, όπως προκύπτει 

κατά µέσο όρο από τα εννέα σενάρια που είχαν τεθεί. Για την πρώτη περίπτωση η 

αρχική µέση συνολική αξία ενός breach τέτοιου µεγέθους από τα 2,37 εκατοµµύρια 

δολάρια εκτοξεύεται στα 5,32 εκατοµµύρια εάν συµβεί στο cloud. Στην δεύτερη 

περίπτωση το αρχικό µέσο συνολικό κόστος των 2,99 εκατοµµυρίων ανέρχεται στα 

4,16. Οι αριθµοί δηλαδή είναι ενδεικτικοί των όσων προαναφέρθηκαν για τον 

πολλαπλασιασµό τόσο της πιθανότητας όσο και του κόστους παραβίασης για έναν 

οργανισµό που αποφασίζει να κάνει χρήση της εν λόγω δοµής υπηρεσιών που λέγεται 

cloud.    
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

 Θα παρατεθούν στην συνέχεια δύο µελέτες περιπτώσεων (case studies) οι οποίες 

αφορούν περιστατικά παραβιάσεων που προκάλεσαν απώλεια µεγαλύτερη των 30.000 

αρχείων σε κάθε µια από τις εταιρείες που τα υπέστη. Πρόκειται για πρόσφατα και 

µεγάλα data breaches σε δύο κολοσσιαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο του διαδικτύου και των media, AOL και Sony Pictures. Θα εξεταστούν οι 

συνέπειες των συµβάντων για τον κάθε οργανισµό, όπως το αν επηρεάστηκε η τιµή της 

µετοχής τους, εάν ήρθαν αντιµέτωπες µε πρόστιµα, εάν επλήγη η φήµη τους και πως 

χειρίστηκαν το γεγονός µε σκοπό να δούµε αν και κατά πόσο είχαν να αντιµετωπίσουν, 

εξαιτίας της µεγάλης σε όγκο αρχείων κυβερνοεπίθεσης και αντίστοιχο σε ύψος κόστος. 

 

6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΩΤΗ: AOL 
 

 Την τελευταία εβδοµάδα του Απριλίου του 2014, η εν λόγω εταιρεία, που 

αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες δυνάµεις στην Αµερική στον χώρο της τεχνολογίας 

των µέσων ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου κι έχει ως έδρα της την Νέα Υόρκη, άρχισε 

να παρατηρεί ένα µεγάλο αριθµό µηνυµάτων, ανεπιθύµητων όπως αποδείχτηκε (spam) 

τα οποία υποτίθεται προέρχονταν από λογαριασµούς που ήταν γνωστοί στους χρήστες 

και στα οποία υπήρχαν σύνδεσµοι που παρέπεµπαν σε κακόβουλους ιστότοπους. 

Σύµφωνα µε τη εταιρεία πίσω από αυτό το κύµα µηνυµάτων κρυβόταν χακάρισµα στα 

συστήµατα της µε την τακτική των παραπλανητικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (spoofed emails). Αποκορύφωµα της εγκληµατικής επίθεσης στον 

οργανισµό ήταν η 28η Απριλίου οπότε και εκατοµµύρια στοιχείων από λογαριασµούς 

ήρθαν στο φως και αφορούσαν µεταξύ άλλων ηλεκτρονικές διευθύνσεις και κωδικούς 

πρόσβασης. Σύµφωνα πάντα µε την επίσηµη ανακοίνωση της εταιρείας στις 28 του 

Απρίλη, το 2% των λογαριασµών των χρηστών της είχε πέσει θύµα παραβίασης κι έτσι 

η εταιρεία βίωσε µια οµολογουµένως τεράστια κυβερνοεπίθεση. 

 Η αντίδραση της ΑOL ήταν άµεση και κατά τα λεγόµενα των υπευθύνων της 

επειδή η ασφάλεια των χρηστών στο διαδίκτυο είναι µέγιστη φροντίδα, ξεκίνησε 

έρευνα προκειµένου να ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν την επίθεση, µε 

την βοήθεια των οµοσπονδιακών αρχών καθώς και εξωτερικών ειδικών σε τέτοιου 

είδους εγκλήµατα. Συγχρόνως προέτρεψε τους πελάτες της να πάρουν προληπτικά 

µέτρα αλλάζοντας κωδικούς πρόσβασης και σε περίπτωση που λάβουν κάποια ύποπτα 
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µηνύµατα να το κάνουν γνωστό στην εταιρεία και στους φίλους τους για να µην 

πατήσουν τα δήθεν links που περιέχουν. 

 Υπό την σκιά του συµβάντος αυτού παρακολουθούµε την πορεία της τιµής της 

µετοχής του οργανισµού από την στιγµή που ανακοινώθηκε επίσηµα το περιστατικό 

στις 28 Απριλίου του 2014 και µετά. Με βάση τα στοιχεία από το NYSE, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραµµα 4 η τιµή της µετοχής της δεν επηρεάστηκε αρνητικά από 

το γεγονός κι όχι µόνο δεν ακολούθησε πτωτική πορεία αλλά κινήθηκε κιόλας ανοδικά 

για διάστηµα µιας εβδοµάδας µετά. 

 

∆ιάγραµµα 4: Μετοχή της AOL στις 28/5 

 

 Αν και δεν µπορούµε να µιλήσουµε για κόστος από απώλειες στην 

χρηµατιστηριακή αγορά, δεν γίνεται να πούµε πως η επιχείρηση βγήκε αλώβητη από 

όλη αυτή την περιπέτεια. Λαµβάνοντας υπόψη πως το κόστος κάθε αρχείου που 

παραβιάζεται ανέρχεται στα 201 δολάρια σύµφωνα µε το ινστιτούτο Ponemon και την 

µελέτη “Data Breach: The Cloud Multiplier Effect” που κάνει έµµεση αναφορά στο 

“2014 Cost of Data Breach Study: United States” , όπου και συνέβη η κυβερνοεπίθεση, 

κι αφού ο αριθµός των λογαριασµών που χτυπήθηκαν µιλά για πολλές χιλιάδες ακόµα 

και εκατοµµύρια χρηστών που εξαπατήθηκαν, τότε εύκολα υπολογίζουµε πως το ποσό 

σχετικά µε το κόστος του περιστατικού που βάρυνε την AOL είναι αν µη τι άλλο 

ιλιγγιώδες. 
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 Μάλιστα βλέποντας στο διάγραµµα 5 και την όλη πορεία της εταιρείας στο 

χρηµατιστήριο µέχρι και το τέλος του 2014 αντιλαµβανόµαστε πως παραµένει µια από 

τις σταθερές αξίες στις Η.Π.Α.. Μπορεί η τεράστια σε µέγεθος κακόβουλη 

κυβερνοεπίθεση να την ταρακούνησε και να τις κόστισε όντως, δεν κατάφερε πάντως 

να την ισοπεδώσει. Η εταιρεία από την πλευρά της υπήρξε ιδιαίτερα φειδωλή µε τις 

ανακοινώσεις της και δεν έδωσε έκταση στο θέµα περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

και ενδεχόµενα σχόλια που θα αµαύρωναν πιθανώς την εικόνα της.  

 

∆ιάγραµµα 5: Μετοχή της AOL το 2014 

 

6.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗ: Sony Pictures Entertainment. 
 

 Είναι από τις σπάνιες µάλλον περιπτώσεις όπου ένα περιστατικό 

κυβερνοεπίθεσης έγινε αφορµή να εµπλακούν στον κύκλο των συζητήσεων και 

αντιδράσεων µετά από την ανακοίνωση του, εκτός φυσικά από την ίδια την εταιρεία, ο 

πρόεδρος των Η.Π.Α, Μπαράκ Οµπάµα, το οµοσπονδιακό γραφείο ερευνών της χώρας, 

το F.B.I, η επιτροπή εθνικής άµυνας της Βόρειας Κορέας και µια οµάδα χάκερ-

επίδοξων τροµοκρατών οι οποίοι δεν αρκέστηκαν µόνο στην παραβίαση δεδοµένων. Το 

συµβάν έλαβε έτσι τεράστια δηµοσιότητα και ανάλογες διαστάσεις πολίτικης και 

κοινωνικής φύσης. 

 Στις 24 Νοεµβρίου του 2014 η εταιρεία Sony Pictures Entertainment (SPE) 

δέχτηκε µια από τις µεγαλύτερες εγκληµατικές κυβερνοεπιθέσεις που έχει δεχτεί 

ιδιωτική εταιρεία αλλά και ιδιαίτερης σηµασίας αφού τα στοιχεία που αποσπάστηκαν 

ήταν πολύτιµα τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τους εργαζοµένους της. Κι 
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αυτό γιατί βγήκαν στο φως χιλιάδες προσωπικών στοιχείων που ανήκαν σε 

υπαλλήλους, όπως αριθµοί κοινωνικής ασφάλισης, διευθύνσεις, ονόµατα, κωδικοί 

πρόσβασης και άλλες εξίσου σηµαντικές πληροφορίες. Η SPE στο γράµµα που έστειλε 

στους εργαζοµένους της την 8η ∆εκεµβρίου του 2014 για να τους γνωστοποιήσει την 

κατάσταση, χαρακτήρισε το συµβάν ως «ξεδιάντροπη κυβερνοεπίθεση» που 

ουσιαστικά διέλυσε το σύστηµα της εταιρείας µε αποτέλεσµα όλα τα παραπάνω 

σηµαντικά δεδοµένα να εκτεθούν, όπως η ίδια πληροφορήθηκε την 1η του ∆εκέµβρη. 

 Εκτός όµως από τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των υπαλλήλων της η SPE 

είχε κι άλλες απώλειες, µιας και το σενάριο της ακυκλοφόρητης τότε ταινίας James 

Bond, Spectre, που επρόκειτο να βγει στις αίθουσες το 2015, έπεσε στα χέρια των 

χάκερ και µετέπειτα όπως ήταν αναµενόµενο κυκλοφόρησε σε όλο το διαδίκτυο. 

Επιπλέον διάφορες ταινίες της εταιρείας που θα προβάλλονταν µελλοντικά, όπως το 

Fury, Annie και Still Alice, διέρρευσαν λόγω της εγκληµατικής επίθεσης και 

διοχετεύτηκαν σε ιστότοπους για να τις κατεβάσει το κοινό, σύµφωνα µε το περιοδικό 

Variety κάποιες µέρες µετά το περιστατικό. 

 Οι δράστες της επίθεσης για να καταφέρουν το στόχο τους και να σβήσουν ότι 

υπήρχε στα συστήµατα της SPE, εγκατέστησαν κακόβουλο λογισµικό που έχει την 

ιδιότητα να διαγράφει τα αρχεία τα οποία υπάρχουν στον σκληρό δίσκο (wiper) και 

ονοµάζεται RawDisk. Όπως επίσης αναφέρει το περιοδικό Wired ένας από τους 

υποτιθέµενους χακερ δήλωσε πως υπεξαιρούσαν σιγά σιγά αρχεία από την εταιρεία για 

έναν ολόκληρο χρόνο ώσπου τελικά εµφανίστηκε µια εικόνα-προειδοποιση στις οθόνες 

των εταιρικών υπολογιστών όλης της εταιρείας, η οποία έδειχνε ένα κόκκινο κρανίο 

που έλεγε πως έχουν στην κατοχή τους τα δεδοµένα και πρόκειται να τα 

κυκλοφορήσουν αν δεν συµµορφωθούν.  

 Με τι όµως να συµµορφωθούν και ποιοι ήταν αυτοί που ζητούσαν κάτι τέτοιο; 

Την ευθύνη για το χτύπηµα την ανέλαβαν οι αυτοαποκαλούµενοι Guardians of Peace 

(GOP) όπως ανέφερε το ψηφιακό περιοδικό πληροφορικής Computerworld. Αφορµή 

για την επίθεση και τον εκβιασµό προς την SPE στάθηκε η ταινία The Interview την 

οποία είχε προγραµµατίσει να προβάλει τα Χριστούγεννα του 2014 και θέµα της είχε 

την δολοφονία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un. Οι GOP απαίτησαν να 

ακυρωθεί η κυκλοφορία της ταινίας και πίεσαν την εταιρεία να το κάνει, ειδάλλως θα 

έβγαιναν και άλλα στοιχεία στο διαδίκτυο, όπως διαβάζουµε στην εφηµερίδα The 

Guardian.  

 Η απαίτηση αυτή συνδυάστηκε και µε απειλές τροµοκρατικών χτυπηµάτων 

στους κινηµατογράφους που επρόκειτο να προβληθεί η ταινία, κάνοντας ευθείς 
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συσχετισµούς µε την 11η Σεπτεµβρίου, προειδοποιώντας το κοινό να µείνει µακριά από 

τις αίθουσες προβολής, όπως αναφέρεται σε άλλο δηµοσίευµα της The Guardian. Όσο 

περνούσαν οι µέρες και η SPE δεν  ακύρωνε την κυκλοφορία οι ψηφιακοί τροµοκράτες 

απαντούσαν µε περαιτέρω απειλές και προχωρούσαν σε αποκαλύψεις εµπιστευτικών 

πληροφοριών, όπως για παράδειγµα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υψηλόβαθµων 

στελεχών της εταιρείας, αφού ισχυρίζονταν πως έχουν στην κατοχή τους από την 

κυβερνοεπίθεση, δεδοµένα που φτάνουν τα 100 terabytes. Από αυτά, αναφέρει το 

Business Insider, είχαν δώσει προς τα έξω µόλις 200 gigabytes και η επόµενη 

«αποκάλυψη» σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα ήταν τα mails του CEO, Michael 

Lynton. Εάν πράγµατι ισχύει ο αριθµός για τα κλεµµένα αρχεία, τότε δεν είναι δύσκολο 

να καταλάβουµε το µέγεθος της ζηµιάς που υπέστη η εταιρεία. 

 Η συγκεκριµένη ταινία µε το χαρακτηριστικό θέµα, οι παραπάνω απειλές, αλλά 

και τεχνικές από άλλες επιθέσεις που έµοιαζαν, ήταν αρκετά για να θεωρήσουν οι 

Η.Π.Α. πως πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα όπως αναφέρουν 

οι New York Times και να αντιµετωπιστεί το όλο θέµα στην χώρα σαν ζήτηµα εθνικής 

ασφάλειας, επισκιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο την κλοπή των προσωπικών δεδοµένων 

των εργαζοµένων της επιχείρησης. Η σύνδεση άλλωστε ήταν αναπόφευκτη, µιας και 

επίσηµοι αντιπρόσωποι της Β. Κορέας στα Ηνωµένα Έθνη είχαν υποστηρίξει από το 

καλοκαίρι του 2014 ότι η επίµαχη κωµωδία είναι ένα έργο που προωθεί την 

τροµοκρατία, σύµφωνα µε απόσπασµα του γράµµατος του βορειοκορεάτη πρεσβευτή 

στα Ηνωµένα Έθνη προς τον γενικό γραµµατέα Ban Ki-moon, που παραθέτει η 

εφηµερίδα The Guardian. Όπως αναφέρεται σε άλλο δηµοσίευµα της ίδιας εφηµερίδας 

η Β. Κορέα το διέψευσε πως βρίσκεται πίσω από την επίθεση, το FBI όµως έρχεται να 

επιβεβαιώσει τις εικασίες που την θέλουν υπεύθυνη, στις 19 ∆εκεµβρίου µε ένα 

αναλυτικό δελτίο τύπου που ονοµατίζει τα «ενοχοποιητικά» στοιχεία. 

 Κι ενώ έχει παρέλθει αρκετά µεγάλο διάστηµα από την ανακάλυψη της 

κυβερνοεπίθεσης και των τεράστιων διαρροών σε όγκο και σηµασία κι ενώ η 

ανταλλαγή πυρών έχει ξεκινήσει ανάµεσα στις δυο χώρες, η SPE καλείται να 

αντιµετωπίσει την περίοδο αυτή πολλά µέτωπα που ανοίγουν εξαιτίας του συµβάντος, 

εξαιτίας της τεράστιας δηµοσιότητας που έλαβε λόγω των απειλών που συνέχισαν να 

εκτοξεύουν οι GOP αλλά και της καταιγίδας σχολίων και κουτσοµπολιών στα Μ.Μ.Ε 

από τις διαδοχικές αποκαλύψεις. 

 Έχει πρώτον να αντιµετωπίσει, ξεκινώντας από τις 15 ∆εκεµβρίου, τις αγωγές 

πρώην εργαζοµένων της οι οποίοι κατηγορούν την εταιρεία, επειδή δεν έκανε τίποτα 

για να προστατέψει τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδοµένα, αφού πληροφορίες 
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εξαιρετικής σηµασίας από 47.000 πρώην και νυν υπαλλήλους, µεταξύ άλλων ιατρικά 

δεδοµένα και τα ποσά των µισθών τους, έχουν κλαπεί, γράφει η Washington Post. 

 Ακόµα, την ίδια κιόλας εβδοµάδα στις 17 ∆εκέµβρη και σαν απόρροια του 

κλίµατος τροµοκρατίας που είχαν δηµιουργήσει οι GOP µε τα µηνύµατα-απειλές περί 

11ης Σεπτεµβρίου προς τους κινηµατογράφους που θα έδειχναν την ταινία, η µια µετά 

την άλλη οι µεγαλύτερες αλυσίδες θεάτρων αποφασίζουν να µην την προβάλλουν κι 

έτσι η SPE αναγκάζεται να ακυρώσει την ίδια µέρα και την πρεµιέρα στην Νέα Υόρκη 

που είχε οριστεί για τις 18 του µήνα και την επίσηµη κυκλοφορία της ταινίας τα 

Χριστούγεννα και µάλιστα δηλώνει πως δεν έχει κάποια άλλα σχέδια σχετικά µε αυτήν, 

λέει το Variety, δείχνοντας να υποχωρεί στις πιέσεις των χάκερ. 

 Για την κίνηση της αυτή δέχεται την κριτική του προέδρου των Η.Π.Α., 

Μπαράκ Οµπάµα, γράφει η USA TODAY, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου στις 19 

∆εκέµβρη είπε πως η εταιρεία «έκανε λάθος που µαταίωσε την προβολή» της ταινίας 

και πως «θα ήθελε να ρωτήσουν τον ίδιο πρώτα τα στελέχη της πριν αποφασίσουν για 

κάτι τέτοιο». Ακόµα τόνισε πως «δεν είναι δυνατό να έχουµε µια κοινωνία στην οποία 

κάποιος δικτάτορας εδώ στις Ηνωµένες Πολιτείες θα επιβάλλει λογοκρισία» και τέλος 

είπε « φανταστείτε αν οι παραγωγοί άρχιζαν να αυτολογοκρίνονται για να µην 

προσβάλλουν τις ευαισθησίες ενός ατόµου που µάλλον χρειάζεται κάνεις να το 

προσβάλλει». 

 Ο CEO της εταιρείας Michael Lynton, διαβάζουµε στο CNNMoney, ότι 

απάντησε λίγες ώρες µετά, στην κριτική του προέδρου λέγοντας πως η επιλογή αυτή 

από πλευράς της δεν ήταν αποτέλεσµα φόβου ή υποχώρησης αλλά ήρθε αναγκαστικά 

εφόσον αρνούνταν οι κινηµατογράφοι να την προβάλουν. Είπε χαρακτηριστικά πως 

«δεν µας ανήκουν οι κινηµατογράφοι… δεν µπορούµε να αποφασίσουµε αν θα παιχτεί 

ή όχι µια ταινία στους κινηµατογράφους» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να 

κυκλοφορήσει η πολυσυζητηµένη κωµωδία στο διαδίκτυο. 

 Και σαν να µην έφτανε η αποδοκιµασία δια στόµατος Οµπάµα, µετά την 

απόφαση της SPE να ακυρώσει την πρεµιέρα και την κυκλοφορία της ταινίας,  

µηνύµατα τελείως αντίθετα µεταξύ τους, πιθανότατα από τους GOP σταλθήκαν στην 

εταιρεία επιδοκιµάζοντας ή καλύτερα περιπαίζοντας την. Το ένα, που πήγε µόνο σε 

ανώτερα στελέχη της επιχείρησης, έλεγε πως η µαταίωση της προβολής της κωµωδίας 

ήταν «πολύ σοφή» επιλογή, ενώ λίγο πριν είχε αναρτηθεί δηµόσια ένα άλλο στο οποίο 

οι χάκερς παραδέχονταν πως η εταιρεία «είχε περάσει αρκετά» και πως τώρα πια ήταν 

ελεύθερη να κυκλοφορήσει την ταινία, σύµφωνα µε την USA TODAY. 
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 Η κριτική του προέδρου και ο εµπαιγµός από τους ψηφιακούς τροµοκράτες 

φαίνεται πως λειτούργησαν αφυπνιστικά για την SPE, η οποία βρισκόταν ένα µήνα 

σχεδόν µετά την µεγάλη επίθεση στις υποδοµές της σε δεινή θέση, σε έναν κυκεώνα 

δηµοσιευµάτων που ανέφεραν το όνοµα της, τις περισσότερες φορές όχι θετικά. 

Εντούτοις τα ραπίσµατα την κάνουν να ανασυνταχτεί και να προχωρήσει σε διάφορες 

ενέργειες, σαν αυτήν της 23ης ∆εκεµβρίου οπότε και αποφασίζει να προβάλει τα 

Χριστούγεννα το The Interview σε 300 και πλέον ανεξάρτητα θέατρα και στις 24 την 

κάνει διαθέσιµη στο κοινό για ενοικίαση ή αγορά µέσω του YouTube αρχικά και σε 

άλλες ψηφιακές πλατφόρµες αργότερα, «για να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο 

κόσµο» όπως δήλωσε ο CEO, Michael Lynton, σύµφωνα µε το Reuters. 

 Ο αντίκτυπος όλης αυτής της ταραχώδους περιόδου από το data breach κι έπειτα 

ήταν κάτι παραπάνω από θετικός για την επιχείρηση που έδωσε εν τέλει στο κοινό το 

πολυσυζητηµένο έργο. Η περιπέτεια που πέρασε µέχρι να φτάσει στους θεατές, µαζί µε 

το ενδιαφέρον που προσέλκυσε από την τόση δηµοσιότητα, αποτέλεσαν την καλύτερη 

διαφήµιση για την SPE και την ταινία, κι εκεί που φαινόταν να έχει χάσει το παιχνίδι, 

µέσα σε µια µέρα από την ψηφιακή και µόνο ζήτηση, έβγαλε 15 εκατοµµύρια δολάρια. 

Η αυξηµένη ζήτηση της ήταν αναπάντεχη, ικανοποίησε όµως την εταιρεία που ξόδεψε 

45 εκατοµµύρια για την δηµιουργία της και περίµενε να αποκοµίσει τα µισά 

τουλάχιστον κατά την διάρκεια των εορτών, εάν βέβαια όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν και 

δεν µεσολαβούσε η κυβερνοεπίθεση, γράφουν οι Los Angeles Times. 

 Η εταιρεία που µπήκε στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληµατιών και εκτέθηκε 

λόγω της απώλειας χιλιάδων πολύτιµων προσωπικών στοιχείων των υπαλλήλων της και 

εµπιστευτικών πληροφοριών της, η ίδια που έχασε πνευµατική ιδιοκτησία και που τα 

µέσα την σφυροκοπούσαν µε αλλεπάλληλες δηµοσιεύσεις των κλεµµένων αρχείων ενώ 

οι εργαζόµενοι της κινούνταν ενάντια µε αγωγές, κατάφερε από όλον αυτό τον 

επικοινωνιακό σάλο, να κερδίσει την συµπάθεια όπως φαίνεται του κοινού εκτός από 

την προσοχή του, µιας και η ζήτηση της ταινίας εκτός από περιέργεια, έδειξε και 

στήριξη. 

 Επιπλέον όµως, εφόσον η χρηµατιστηριακή αξία µιας εταιρείας αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα και αντιπροσωπευτικό δείκτη της πορείας της, αποτυπώνει και 

τυχόν σκαµπανεβάσµατα ανάλογα µε το κλίµα που επικρατεί στην αγορά για εκείνη. Η 

SPE, που είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, θα περιµέναµε να «ενσωµατώσει» αυτήν 

την περιπέτεια από το περιστατικό της παραβίασης των δεδοµένων της στην τιµή της 

µετοχής της. Όπως αποτυπώνεται και στο διάγραµµα 6 παρακάτω η µετοχή δεν 
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σηµείωσε καµία αξιόλογη µείωση η αύξηση εξαιτίας του συµβάντος και κινήθηκε στα 

ίδια επίπεδα µέχρι και το τέλος του έτους. 

 

∆ιάγραµµα 6: Μετοχή της Sony στις 24/11 

 

 Ένα γεγονός λοιπόν που ξεκίνησε ως µια από τις µεγαλύτερες και πιο 

σηµαντικές κυβερνοεπιθέσεις σε ιδιωτική εταιρεία, που µετατράπηκε σε επικοινωνιακό 

διαδικτυακό πόλεµο ανάµεσα σε χάκερ και εταιρεία καθώς και σε πολιτικό-ιδεολογικο 

διάλογο ανάµεσα σε Η.Π.Α. και Β. Κορέα, υποσκελίζοντας το αρχικό συµβάν, 

κατέληξε να είναι δωρεάν προώθηση και διαφήµιση για την Sony Pictures που βγήκε 

τελικά σχεδόν αλώβητη από τον ορυµαγδό δηµοσιευµάτων και σχολίων, διόλου 

κολακευτικών. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



[30] 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, µια κυβερνοεπιθεση, όσο και µεγάλη να 

είναι σε εύρος και σηµασία, δεν καταφέρνει να ταρακουνήσει εταιρικούς κολοσσούς, 

που έχουν στέρεες βάσεις στην αγορά και το κοινό, αλλά ούτε και άλλες επιχειρήσεις 

εξίσου κραταιές. Ίσως αυτός είναι κι ένας λόγος που δεν δίνεται η ανάλογη σηµασία 

και στην κυβερνοασφάλεια ενώ διατηρούν και διαχειρίζονται τεράστιους όγκους 

δεδοµένων, µιας και από την στιγµή που ένα περιστατικό παραβίασης δεδοµένων γίνει 

γνωστό, το βάρος της δηµοσιότητας πέφτει αλλού και όχι στο συγκεκριµένο ζήτηµα της 

ασφάλειας, το οποίο παραµένει «ψιλά γράµµατα». 

Γενικότερα όµως, γιατί τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων περιπτώσεων 

ενδεχοµένως να είναι συµπτωµατικά, κρίνεται απαραίτητο να τηρηθεί µια πιο υπεύθυνη 

στάση στο θέµα της ασφάλειας των δεδοµένων στον κυβερνοχώρο. σε µια ανάλογη 

περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, ο αντίκτυπος µπορεί να είναι µεγάλος  λόγω της απώλειας 

προσωπικών στοιχείων και όχι µόνο, ειδικά αν η επιχείρηση δεν είναι ένας κολοσσός 

όπως οι παραπάνω αλλά µικροµεσαία κι ένα τέτοιο περιστατικό θα ισοδυναµούσε µε 

δυσβάστακτα κόστη για την ίδια. Επιπλέον εάν η εκάστοτε εταιρεία αποφασίσει να 

υιοθετήσει την µέθοδο του cloud computing τότε γίνεται περισσότερο ευάλωτη σε 

κυβερνοεπιθεσεις ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζεται εκτός από τον κίνδυνο και το 

κόστος για αυτές σε περίπτωση που παραβιάσουν την συγκεκριµένη δοµή υπηρεσιών 

της επιχείρησης.  

Ακόµα γίνεται αντιληπτό πως το κυβερνορίσκο είναι αν µη τι άλλο οικονοµικό 

ρίσκο και όσο µια εταιρεία προσπαθεί να περικόψει τις δαπάνες σχετικά µε την 

κυβερνοασφάλεια όχι απλά δεν κερδίζει αλλά µεγαλώνει και τον κίνδυνο να χάσει 

περισσότερα, εάν γίνει στόχος επιθέσεων αφού η θωράκιση των δεδοµένων της είναι 

ασθενής. Τέλος, τρεις λέξεις συνοψίζουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν οι εταιρείες για 

να µη βάζουν σε κίνδυνο ούτε την πνευµατική τους ιδιοκτησία ούτε και τις προσωπικές 

πληροφορίες των εργαζοµένων και των πελατών τους: πρόληψη, εγρήγορση, σχέδιο. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Πίνακας 1: World's Biggest Data Breaches 

ΠΗΓΗ: INFORMATIONISBEAUTIFUL 

 

Entity 
update as of 8 Jan 2015 

YEAR METHOD 
OF LEAK 

NO OF 
RECORDS 
STOLEN 

DATA SENSITIVITY 

Gmail 2014 hacked 5000000 Just email address/Online 
information 

AOL 2014 hacked 24000000 Just email address/Online 
information 

Dominios Pizzas (France) 2014 hacked 600000 Just email address/Online 
information 

Ebay 2014 hacked 145000000 Just email address/Online 
information 

European Central Bank 2014 hacked 4000000 Just email address/Online 
information 

MacRumours.com 2014 hacked 860000 Just email address/Online 
information 

NASDAQ 2014 hacked 500000 Just email address/Online 
information 

New York Taxis 2014 poor 
security 

52000 Just email address/Online 
information 

Sony Pictures 2014 hacked 10000000 Email password/Health 
records  

Japan Airlines 2014 hacked 750.000  SSN/Personal details 

Community Health 
Services 

2014 hacked 4500000  SSN/Personal details 

Mozilla 2014 poor 
security 

760000  SSN/Personal details 

Neiman Marcus 2014 hacked 1100100  SSN/Personal details 

Target 2014 hacked 70000000  SSN/Personal details 

Staples 2014 hacked 1160000 Credit card information 

JP Morgan Chase 2014 hacked 76000000 Credit card information 

Home Depot 2014 hacked 56000000 Credit card information 

D&B, Altegrity 2014 hacked 1000000 Credit card information 

UPS 2014 hacked 4000000 Credit card information 

Korea Credit Bureau 2014 inside job 20000000  Full bank account details 

Apple 2013 hacked 275000 Just email address/Online 
information 
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Drupal 2013 hacked 1000000 Just email address/Online 
information 

Evernote 2013 hacked 50000000 Just email address/Online 
information 

Facebook 2013 accidentally 
published 

6000000 Just email address/Online 
information 

Scribd 2013 hacked 500000 Just email address/Online 
information 

Twitter 2013 hacked 250000 Just email address/Online 
information 

Yahoo Japan 2013 hacked 22000000 Just email address/Online 
information 

ssndob.ms 2013 hacked 4000000  SSN/Personal details 

Advocate Medical Group 2013 lost / stolen 
media 

4.000.000  SSN/Personal details 

Citigroup 2013 poor 
security 

150.000  SSN/Personal details 

Florida Courts 2013 lost / stolen 
computer 

100000  SSN/Personal details 

Florida Department of 
Juvenile Justice 

2013 lost / stolen 
computer 

100.000  SSN/Personal details 

Indiana University 2013 poor 
security 

146000  SSN/Personal details 

Kirkwood Community 
College 

2013 hacked 125000  SSN/Personal details 

Nintendo 2013 hacked 239326  SSN/Personal details 

NMBS 2013 accidentally 
published 

1460000  SSN/Personal details 

OVH 2013 hacked 500000  SSN/Personal details 

SnapChat 2013 hacked 4700000  SSN/Personal details 

South Africa police 2013 hacked 16000  SSN/Personal details 

TerraCom & YourTel 2013 accidentally 
published 

170000  SSN/Personal details 

UbiSoft 2013 hacked 58000000  SSN/Personal details 

Washington State court 
system 

2013 hacked 160000  SSN/Personal details 

Central Hudson Gas & 
Electric 

2013 hacked 110000 Credit card information 

Kissinger Cables 2013 inside job 1700000 Credit card information 

Ubuntu 2013 hacked 2000000 Credit card information 

Vodafone 2013 inside job 2000000 Credit card information 
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Crescent Health Inc., 
Walgreens 

2013 lost / stolen 
computer 

100000 Email password/Health 
records  

Living Social 2013 hacked 50000000 Email password/Health 
records  

Adobe 2013 hacked 36000000  Full bank account details 

Dropbox 2012 hacked 30.000 Just email address/Online 
information 

Gamigo 2012 hacked 8000000 Just email address/Online 
information 

Yahoo Voices 2012 hacked 450000 Just email address/Online 
information 

Court Ventures 2012 inside job 200000000  Full bank account details 

"Apple" 2012 accidentally 
published 

12367232  SSN/Personal details 

Blizzard 2012 hacked 14000000  SSN/Personal details 

California Department of 
Child Support Services 

2012 lost / stolen 
media 

800000  SSN/Personal details 

Greek government 2012 hacked 9000000  SSN/Personal details 

KT Corp. 2012 hacked 8700000  SSN/Personal details 

New York State Electric 
& Gas 

2012 inside job 1800000  SSN/Personal details 

Office of the Texas 
Attorney General 

2012 accidentally 
published 

6500000  SSN/Personal details 

Zappos 2012 hacked 24000000  SSN/Personal details 

Global Payments 2012 hacked 1500000 Credit card information 

Emory Healthcare 2012 poor 
security 

315000 Email password/Health 
records  

Formspring 2012 accidentally 
published 

420000 Email password/Health 
records  

LinkedIn, eHarmony, 
Last.fm 

2012 accidentally 
published 

8000000 Email password/Health 
records  

Militarysingles.com 2012 accidentally 
published 

163792 Email password/Health 
records  

South Carolina 
Government 

2012 inside job 228.435 Email password/Health 
records  

Massive American 
business hack 

2012 hacked 160000000  Full bank account details 

Three Iranian banks 2012 hacked 3000000  Full bank account details 

Medicaid 2012 hacked 780000  SSN/Personal details 

178.com 2011 hacked 10000000 Just email address/Online 
information 
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Bethesda Game Studios 2011 hacked 200000 Just email address/Online 
information 

China Software Developer 
Network 

2011 hacked 6000000 Just email address/Online 
information 

San Francisco Public 
Utilities Commission 

2011 hacked 180000 Just email address/Online 
information 

Sony Pictures 2011 hacked 1000000 Just email address/Online 
information 

Sony PSN 2011 hacked 77000000 Just email address/Online 
information 

Tianya 2011 hacked 28000000 Just email address/Online 
information 

US Army 2011 accidentally 
published 

50000 Just email address/Online 
information 

Writerspace.com 2011 hacked 62000 Just email address/Online 
information 

Countrywide Financial 
Corp 

2011 inside job 2500000  SSN/Personal details 

Honda Canada 2011 poor 
security 

283000  SSN/Personal details 

Memorial Healthcare 
System 

2011 lost / stolen 
media 

102153  SSN/Personal details 

Nexon Korea Corp 2011 hacked 13200000  SSN/Personal details 

Oregon Department of 
Motor Vehicles 

2011 poor 
security 

1000000  SSN/Personal details 

Southern California 
Medical-Legal 
Consultants 

2011 hacked 300000  SSN/Personal details 

State of Texas 2011 accidentally 
published 

3500000  SSN/Personal details 

Sutter Medical 
Foundation 

2011 lost / stolen 
computer 

4243434  SSN/Personal details 

University of Wisconsin - 
Milwaukee 

2011 hacked 73.000  SSN/Personal details 

Washington Post 2011 hacked 1270000  SSN/Personal details 

Citigroup 2011 hacked 360083 Credit card information 

Morgan Stanley Smith 
Barney 

2011 lost / stolen 
media 

34000 Credit card information 

Restaurant Depot 2011 hacked 200000 Credit card information 

Sony Online 
Entertainment 

2011 hacked 24600000 Credit card information 

Steam 2011 hacked 35000000 Credit card information 

US Law Enforcement 2011 accidentally 
published 

123461 Credit card information 

Accendo Insurance Co. 2011 poor 
security 

175350 Email password/Health 
records  
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Eisenhower Medical 
Center 

2011 lost / stolen 
computer 

514330 Email password/Health 
records  

Nemours Foundation 2011 lost / stolen 
media 

1055489 Email password/Health 
records  

NHS 2011 lost / stolen 
media 

8300000 Email password/Health 
records  

Sega 2011 hacked 1290755 Email password/Health 
records  

Spartanburg Regional 
Healthcare System 

2011 lost / stolen 
computer 

400000 Email password/Health 
records  

Tricare 2011 lost / stolen 
computer 

4901432 Email password/Health 
records  

Massachusetts 
Government 

2011 poor 
security 

210000  Full bank account details 

Health Net - IBM 2011 lost / stolen 
media 

1900000 Credit card information 

Stratfor 2011 accidentally 
published 

935000 Credit card information 

AT&T 2010 hacked 114000 Just email address/Online 
information 

Classified Iraq War 
documents 

2010 inside job 392000  SSN/Personal details 

Colorado government 2010 lost / stolen 
computer 

105470  SSN/Personal details 

Educational Credit 
Management Corp 

2010 lost / stolen 
media 

3300000  SSN/Personal details 

Gawker.com 2010 hacked 1500000  SSN/Personal details 

Ohio State University 2010 hacked 760000  SSN/Personal details 

Seacoast Radiology, PA 2010 hacked 231400  SSN/Personal details 

Yale University 2010 accidentally 
published 

43000  SSN/Personal details 

Betfair 2010 hacked 2300000 Credit card information 

JP Morgan Chase 2010 lost / stolen 
media 

2600000 Credit card information 

US Federal Reserve Bank 
of Cleveland 

2010 hacked 400000 Credit card information 

Ankle & foot Center of 
Tampa Bay, Inc. 

2010 hacked 156000 Email password/Health 
records  

Emergency Healthcare 
Physicians, Ltd. 

2010 lost / stolen 
media 

180111 Email password/Health 
records  

Lincoln Medical & 
Mental Health Center 

2010 lost / stolen 
media 

130495 Email password/Health 
records  

New York City Health & 
Hospitals Corp. 

2010 lost / stolen 
media 

1700000 Email password/Health 
records  

Puerto Rico Department 
of Health 

2010 hacked 515000 Email password/Health 
records  
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Triple-S Salud, Inc. 2010 lost / stolen 
media 

398000 Email password/Health 
records  

Embassy Cables 2010 inside job 251000  Full bank account details 

South Shore Hospital, 
Massachusetts 

2010 lost / stolen 
media 

800000  Full bank account details 

US Military 2010 inside job 260000  Full bank account details 

CheckFree Corporation 2009 hacked 5000000 Just email address/Online 
information 

Blue Cross Blue Shield of 
Tennessee 

2009 lost / stolen 
media 

1023209  SSN/Personal details 

US Dept of Defense 2009 lost / stolen 
media 

72000  SSN/Personal details 

US Military 2009 lost / stolen 
media 

76000000  SSN/Personal details 

US National Guard 2009 lost / stolen 
computer 

131000  SSN/Personal details 

Virginia Prescription 
Monitoring Program 

2009 hacked 531400  SSN/Personal details 

Heartland 2009 hacked 130000000 Credit card information 

Network Solutions 2009 hacked 573000 Credit card information 

University of California 
Berkeley 

2009 hacked 160000 Credit card information 

Affinity Health Plan, Inc. 2009 lost / stolen 
media 

344579 Email password/Health 
records  

Health Net 2009 lost / stolen 
media 

1500000 Email password/Health 
records  

RockYou! 2009 hacked 32000000 Email password/Health 
records  

Virginia Dept. Of Health 2009 hacked 8257378 Email password/Health 
records  

AvMed, Inc. 2009 lost / stolen 
computer 

1220000  SSN/Personal details 

AT&T 2008 lost / stolen 
computer 

113000 Just email address/Online 
information 

BNY Mellon Shareowner 
Services 

2008 lost / stolen 
media 

12500000 Just email address/Online 
information 

Chile Ministry Of 
Education 

2008 accidentally 
published 

6000000 Just email address/Online 
information 

Data Processors 
International 

2008 hacked 5000000 Just email address/Online 
information 

GS Caltex 2008 inside job 11100000  SSN/Personal details 

Jefferson County 2008 accidentally 
published 

1600000  SSN/Personal details 

Norwegian Tax 
Authorities 

2008 accidentally 
published 

3950000  SSN/Personal details 
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Service Personnel and 
Veterans Agency (UK) 

2008 lost / stolen 
media 

50000  SSN/Personal details 

Stanford University 2008 lost / stolen 
computer 

72000  SSN/Personal details 

Starbucks 2008 lost / stolen 
computer 

97000  SSN/Personal details 

UK Home Office 2008 lost / stolen 
media 

84000  SSN/Personal details 

Auction.co.kr 2008 hacked 18000000 Credit card information 

University of Miami 2008 lost / stolen 
computer 

2100000 Credit card information 

University of Utah 
Hospitals & Clinics 

2008 lost / stolen 
media 

2200000 Email password/Health 
records  

UK Ministry of Defence 2008 lost / stolen 
media 

1700000  Full bank account details 

RBS Worldpay 2008 hacked 1500000  SSN/Personal details 

Dai Nippon Printing 2007 inside job 8637405 Just email address/Online 
information 

TD Ameritrade 2007 hacked 6300000 Just email address/Online 
information 

UK Revenue & Customs 2007 lost / stolen 
media 

25000000 Just email address/Online 
information 

City and Hackney 
Teaching Primary Care 
Trust 

2007 lost / stolen 
media 

160.000  SSN/Personal details 

Driving Standards Agency 2007 lost / stolen 
media 

3.000.000  SSN/Personal details 

Driving Standards Agency, 2007 lost / stolen 
media 

3000000  SSN/Personal details 

Gap Inc 2007 lost / stolen 
computer 

800000  SSN/Personal details 

Monster.com 2007 hacked 1600000  SSN/Personal details 

Texas Lottery 2007 inside job 89000  SSN/Personal details 

Compass Bank 2007 inside job 1000000 Credit card information 

Fidelity National 
Information Services 

2007 inside job 8500000 Credit card information 

Hannaford Brothers 
Supermarket Chain 

2007 hacked 4200000 Credit card information 

TK / TJ Maxx 2007 hacked 94000000 Credit card information 

AOL 2006 accidentally 
published 

20000000 Just email address/Online 
information 

KDDI 2006 hacked 4000000 Just email address/Online 
information 

T-Mobile, Deutsche 
Telecom 

2006 lost / stolen 
media 

17000000 Just email address/Online 
information 
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Hewlett Packard 2006 lost / stolen 
media 

200000  SSN/Personal details 

US Dept of Vet Affairs 2006 lost / stolen 
computer 

26500000  SSN/Personal details 

Countrywide Financial 
Corp 

2006 inside job 2600000 Credit card information 

Ameritrade Inc. 2005 lost / stolen 
media 

200000  SSN/Personal details 

Automatic Data 
Processing 

2005 poor 
security 

125000  SSN/Personal details 

Cardsystems Solutions 
Inc. 

2005 hacked 40000000 Credit card information 

Citigroup 2005 lost / stolen 
media 

3900000 Credit card information 

AOL 2004 inside job, 
hacked 

92000000 Just email address/Online 
information 

 

 

 
∆ιάγραµµα 1: Αρχεία τα οποία χάθηκαν παγκοσµίως  

ΠΗΓΗ: INFORMATIONISBEAUTIFUL 
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Εικόνα 1: αριθµός των περιστατικών παραβίασης δεδοµένων 

ΠΗΓΗ: PCW 

 

 

Εικόνα 2: Τα Πιο δαπανηρά περιστατικά είναι από τωρινούς η πρώην εργαζοµένους. 

ΠΗΓΗ: PCW 
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Εικόνα 4: Οι διευθυντές παραµένουν αµέτοχοι 
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