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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σωτήριος

Σύνοψη: Η  διεθνής κοινότητα  αποτελούμενη  από  κυρίαρχες  συλλογικές  οντότητες
(κράτη), στην προσπάθεια της να εξισορροπήσει τις αντίρροπες τάσεις
που κυριαρχούν στο άναρχο διεθνές περιβάλλον, δημιούργησε  και
συνεχίζει να οργανώνεται σε θεσμούς, οι οποίο έχουν ως κυρίαρχη
επιδίωξη τους την λείανση των διαφορών μεταξύ των συνισταμένων
(κρατών) του διεθνούς συστήματος και την εμπέδωση αισθήματος
ασφαλείας και σταθερότητας στο διεθνές γίγνεσθαι. Οι εκάστοτε θεσμοί
(διεθνείς οργανισμοί), αποβλέποντας στην επίτευξη ανάπτυξης,
ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στη σύγχρονη διεθνής κοινωνική-
πολιτειακή ετερότητα (διεθνές σύστημα) και τη διασφάλιση της
πρόσβασης στους «κοινούς χώρους» (κυβερνοασφάλεια ασφάλεια
διαστήματος, Ασφάλεια αέρος και θάλασσας, επιδιώκουν την ανάληψη
ενεργειών ακόμα και με την μορφή επεμβάσεων ακόμα και εις βάρος της
κρατικής κυριαρχίας των δρώντων του διεθνούς συστήματος
εγκαθιδρύοντας μορφή δικαιικού συστήματος οργάνωσης της διεθνούς
κοινωνίας, επί της βάσης της αμοιβαίας συνεργασία., καθώς η ισχύς
μετακινείται κάτω και πέρα του κράτους έθνους.

Η πρωτόγνωρη οικονομική και τεχνολογική αλληλεξάρτηση (ευκαιρίες αλλά
και προκλήσεις), έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ρευστό στρατηγικό
περιβάλλον, μέσα στο οποίο έχουν ανακύψει νέες μορφές κρίσεων και
απειλών, οι οποίες επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση των κρατικών
δρώντων του διεθνούς συστήματος, μέσω του μη ορθολογικού τους
τρόπου δράσης. Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν το πλέγμα των
ασύμμετρων απειλών είναι η άνιση ανάπτυξη, οι ηγεμονικές
συμπεριφορές, οι περιφερειακές διενέξεις, οι οικονομικές, πολιτικές και
κοινωνικές διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων χωρών,
η οικονομική μετανάστευση και η λαθρομετανάστευση, η τρομοκρατία, το
οργανωμένο έγκλημα, τα όπλα μαζικής καταστροφής, η ηλεκτρονική
τρομοκρατία και τα εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας και τέλος ο
θρησκευτικός και εθνικιστικός φονταμενταλισμός.

Από το σύνολο των σύγχρονων μορφών απειλών που σήμερα θέτουν υπό
αναθεώρηση τα δεδομένα της άμυνας και γενικότερα της ασφάλειας σε
παγκόσμιο επίπεδο και προβληματίζουν έντονα την διεθνή κοινότητα ως
προς τον τρόπο αντιμετώπισης των καταστροφικών συνεπειών τους, η
απειλή που αντιπροσωπεύει το φαινόμενο του κυβερνοπόλεμου στο
σύγχρονο και δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, αποτελεί μια εκ των
κύριών απειλών για την αποσταθεροποίηση των σύγχρονών κοινωνιών,
καθώς στοχεύει στην προσβολή της κρίσιμης υποδομής της κάθε χώρας.
Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από συστήματα και διαδικασίες
που σε απόλυτη συνέργια και αλληλεξάρτηση παράγουν και διανέμουν
μια συνεχή ροή αγαθών και υπηρεσιών απαραίτητα για την ομαλή
λειτουργία της κοινωνία όπως : μεταφορές, ενέργεια (ηλεκτρισμός, υγρά
καύσιμα, φυσικό αέριο), τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κυβερνητικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης.

Ο Κυβερνοπόλεμος διεθνώς έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς οι
κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται σε αριθμό και γιγαντώνονται από πλευράς
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πολυπλοκότητας, αντιπροσωπεύοντας έτσι μια βαθιά πρόκληση για τη
σταθερότητα, την ευημερία και την ασφάλεια της κάθε χώρας. Για τη
μόνιμη αντιμετώπιση της απειλής, απαιτείται η ενεργός σύμπραξη όλων
των περιφερειακών παραγόντων με κοινό συμφέρον για ειρήνη, έχοντας
ως προϋπόθεση το σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και το ότι η ειρηνική διευθέτηση των
διαφορών δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση. Οι κυρίαρχες κυβερνήσεις
πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και φέρουν κοινή
ευθύνη για την προστασία των πληθυσμών τους. Είναι σκόπιμο να τηρούν
οι χώρες τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και τις αρχές και τις
δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ. Συνεπώς κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνει
προληπτικά μέτρα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, να συνεργάζονται όλοι
οι αρμόδιοι φορείς τόσο σε Κρατικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο (με την
ανταλλαγή πληροφοριών-εμπειριών), ενώ καθίσταται ως απαραίτητη η
θέσπιση νέων αντικειμενικών υποστάσεων εγκλημάτων, που να θέτουν
όρια στην συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Κατά την
θέσπιση των διατάξεων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών και οι λοιπές Συνταγματικές Αρχές, που ισχύουν
στον κοινό ``Δικαιϊκό χώρο``. Απαραίτητη καθίσταται η εκπαίδευση όσων
Αρχών (Εισαγγελικών, Δικαστικών, Αστυνομικών) σε θέματα διαδικτύου
και ηλεκτρονικής εγκληματικότητας γενικότερα.

Αριθμός λέξεων: Κείμενο 4488..880044
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ΔΗΛΩΣΗ

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία

τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με

τους κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς

και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική

ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από

αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων

των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν

πρωτότυπη δημιουργία μου».

- Ο -

Συντάξας

Τριανταφύλλου Σωτήριος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Η κατάργηση του πολέμου και η παγίωση της ειρήνης στον κόσμο

αποτελεί ένα από τα πιο ψηλά ιδανικά, προς το οποίο πρέπει να τείνει

η ανθρωπότητα.»1

Στο παρελθόν άλλοι πόλεμοι θεωρούντο δίκαιοι (bellum justum) και άλλοι

άδικοι (bellum injustum). Σήμερα κάθε χρήση βίας είναι άδικος. Εξαίρεση αποτελεί

η άμυνα καθώς και τα στρατιωτικά μέτρα για την προστασία της ειρήνης και για

επιβολή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο πλαίσιο

των δυνατοτήτων του Χάρτη. Τα Κράτη οφείλουν να διακανονίζουν τις διεθνείς

διαφορές αποκλειστικά και μόνο με ειρηνικά μέσα, κατά τέτοιο τρόπο που η

διεθνής ειρήνη, η ασφάλεια και δικαιοσύνη δεν θα τίθεται σε κίνδυνο. Η λύση των

διαφορών πρέπει απαραίτητα να επιτυγχάνεται με διαπραγματεύσεις, έρευνα,

μεσολάβηση, συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, με προσφυγή σε

τοπικές οργανώσεις ή διευθετήσεις και με κάθε άλλο ειρηνικό μέσο που μπορεί

εκείνα να εκλέξουν. Αυτά επιβάλλονται από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παρ’

όλα αυτά υπάρχει ένα πράγμα που δυστυχώς συμφωνούν όλοι οι φιλόσοφοι και

θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι διεθνολόγοι: Ο πόλεμος δεν θα
πάψει να απειλεί την ανθρωπότητα. Όσο και απαισιόδοξο και αν φαίνεται, δεν

αποκλείεται να είχε δίκιο ο διάσημος Γερμανός φιλόσοφος και θεολόγος Λάϊμπνιτς,

που τελείως απογοητευμένος χαρακτήρισε ανέφικτο ιδεώδες την πραγματοποίηση

μιας διαρκούς παγκόσμιας ειρήνης.

Η διεθνής κοινότητα μετά τα γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου τελεί σε μια

κατάσταση συνεχούς και αφανούς πολέμου, καθώς πλέον τα η διαχωριστική

γραμμή μεταξύ της ειρήνης και του πολέμου έχει γίνει δυσδιάκριτη και ο πόλεμος

τείνει να «χωνευτεί» μέσα στην ειρήνη. Σε αυτόν τον νεφελώδη και ταραγμένο

περιβάλλον, στο οποίο πλέον καλούνται να δράσουν τα κράτη, προκύπτουν νέες,

πρωτοφανέρωτες, προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν αναχρονιστικές πολλές από

τις παλαιές μας αντιλήψεις και απαιτούν μια νέα προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του νέου περιβάλλοντος είναι η αντιμετώπιση

της απειλής που εκφράζεται από τον ασαφή και δύσκολα προσδιορίσιμο όρο

«ασύμμετρη», όρος όπου οι ίδιες οι απαιτήσεις της Άμυνας έχουν ενοποιηθεί με

1 Γκόντφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς, [Gottfried Wilhelm Leibnitz],
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αυτές της «Ασφάλειας», σκιαγραφώντας έτσι ένα διεθνές περιβάλλον όπου τα

προβλήματα της ειρήνης τίθενται σχεδόν ταυτόχρονα με αυτά του πολέμου.

Η ασύμμετρη απειλή, υπό μίαν έννοια, είναι σαν τον «τρελό» ή το άλογο στο

σκάκι, που λόγο της ικανότητας του οι κινήσεις του να είναι εκτός των κοινά

αποδεκτών (ευθεία ή διαγώνια), έχει τη δυνατότητα να διεισδύει ή υπερπηδά την

αντίπαλη άμυνα και προσβάλει το «στόχο» του στην «καρδιά». Η «ασυμμετρία»

ενός οπλικού συστήματος, τακτικής ή στρατηγικής δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος

και λαμβάνει υπόσταση ανά περίσταση. Ως ασύμμετρες απειλές «στρατηγικής

ασφάλειας» μπορεί να εννοηθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές αλλοιώσεις

προβλημάτων δημόσιας τάξης, με τρόπο τέτοιο που να θέσουν σε κίνδυνο τα

ζωτικά συμφέροντα της χώρας και να θίξουν τη συνολικότερη υπόσταση της

κοινωνίας. Αναμφίβολα στον αχανή και αόρατο κόσμο των μη κρατικών δρώντων

και των συχνά διαπλεκομένων με αυτούς υπηρεσιών διαφόρων κρατών είναι

εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν οι δράστες. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να

προσδιοριστούν οι αναλογίες μεταξύ «ντόπιων» ασύμμετρων δρώντων με τις

διεθνικούς ή διακρατικούς ασύμμετρους δρώντες, καθώς οι νέες μορφές απειλών

που είναι χειρότερες από όσες μέχρι τώρα είχαν ανακύψει το διεθνές περιβάλλον,

δεν αναγνωρίζουν σύνορα και δεν έχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

δράσεως.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ο ρόλος

που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Οργανισμοί στη διαχείριση των νέων μορφών

κρίσεων και απειλών, να καταδειχθεί η επίδραση των Διεθνών Περιφερειακών

Οργανισμών (ΔΠΟ) στη διασφάλιση του ζητούμενου της ασφάλειας σε διάφορες

εξεταζόμενες περιπτώσεις νέες μορφές κρίσεων και απειλών για την διεθνή ειρήνη

και ασφάλεια, η διαπίστωση των οποίων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για

την λήψη μέτρων - συμπεριλαμβανομένης και της εξουσιοδότησης για λήψη

στρατιωτικών μέτρων - με βάση το κεφάλαιο VII του Χάρτη, προς την κατεύθυνση

της νομιμοποίησης των ανθρωπιστικών επεμβάσεων, με εστίαση της έρευνας στην

εξέταση μιας εκ των σπουδαιότερων σύγχρονων μορφών απειλών αυτή του

κυβερνοπολέμου, το οποίο έχει τη δυναμική να μετατραπεί σε μηχανισμό

κοινωνικής αποδιάρθρωσης.

Σε αυτήν την εργασία, όπου θα γίνει απόπειρα το φαινόμενο του

κυβερνοπολέμου να εξεταστεί σε σχέση με τη δυνατότητα παροχής προστασίας

κρίσιμων υποδομών και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, από τους διεθνείς



Σελίδα 12 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

οργανισμούς, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της έννοιας

του διεθνούς δίκαιου και θα παρουσιαστεί συνοπτικά το πώς η διεθνής κοινότητα

οδηγήθηκε στην υιοθέτηση της πρακτική της συνομολόγησης διεθνών συνθηκών

με μονιμότερο χαρακτήρα, το τι προηγήθηκε της ιδρύσεως, γενικά, των διεθνών

οργανισμών (ΔΟ). Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι έννοιες της κρίσης

και της «ασύμμετρης απειλής», καθώς και τα βασικά τους χαρακτηριστικά και θα

καταγραφούν οι κύριες απειλές υπονόμευσης της παγκόσμιας ασφαλείας. Κατόπιν

στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει μια εισαγωγή με αναφορά στις βασικότερες έννοιες του

κυβερνοπολέμου, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά της απειλής και

θα γίνει απόπειρα να καταγραφούν οι λόγοι, οι οποίοι τον κατατάσσουν στις

σύγχρονες μορφές απειλών, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση του

νομικού πλαισίου που περιβάλει τα θέματα της διαδικτυακής ασφάλειας σε διεθνές

επίπεδο και στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις υιοθετούμενες δράσεις

κυβερνοάμυνας και τα μετρά συντονισμού μεταξύ εθνικών υπηρεσιών αλλά και

διεθνών οργανισμών με αναφορές στη διαδικαστική μεθοδολογία για την

αντιμετώπιση των προσβολών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

«Ισχύ του δικαίου και το δίκαιον της ισχύος» 2

Γενικά

Ξεκινώντας την παρούσα εργασία με το παραπάνω αξίωμα και λαμβάνοντας

υπόψη μας ότι το διεθνές δίκαιο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ειρηνική

συμβίωση των κρατών, καθώς η ύπαρξη του διέπει – ρυθμίζει τις μεταξύ τους

σχέσεις στο άναρχο διεθνές περιβάλλον, κρίνεται σκόπιμο εισαγωγικά να

παρουσιαστούν οι έννοιες του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών, πώς

η διεθνής κοινότητα οδηγήθηκε στην υιοθέτηση της πρακτική της συνομολόγησης

διεθνών συνθηκών με μονιμότερο χαρακτήρα και το τι προηγήθηκε της ιδρύσεως,

γενικά, των διεθνών οργανισμών (ΔΟ) και ειδικότερα του Οργανισμού των

Ηνωμένων Εθνών ως παγκόσμιου και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ως περιφερειακών ΔΟ.

Ορισμός του διεθνούς δικαίου 3

Διεθνές Δίκαιο : σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις –

δηλ. σχέσεις ανάμεσα στα υποκείμενα της διεθνούς κοινωνίας, που είναι

κατεξοχήν τα κράτη και δευτερευόντως άλλες οντότητες, π.χ. οι διεθνείς

οργανισμοί, το άτομο, οι επαναστάτες που είναι αναγνωρισμένοι ως εμπόλεμοι, οι

πολυεθνικές εταιρίες.

1. 1 Υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου

Υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου: κάθε οντότητα που διαθέτει διεθνή νομική

προσωπικότητα, δηλαδή διαθέτει δυνατότητα προβολής δικαιωμάτων και

ανάληψης υποχρεώσεων (είναι δηλ. αποδέκτης των νομικών ρυθμίσεων),

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το κράτος είναι το πρωτογενές υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές

δίκαιο δημιουργείται από τα ίδια τα κράτη, τα οποία διαθέτουν πληρότητα

αρμοδιότητας στο διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, στο διεθνές δίκαιο παρατηρείται μία

ταύτιση του δημιουργού («νομοθέτη») και του αποδέκτη (υποκειμένου) των

νομικών ρυθμίσεων. Δηλαδή, τα κράτη θεσπίζουν το διεθνές δίκαιο και παράλληλα

2 Διάλογος Αθηναίων και Μηλίων στον Θουκυδίδη (V, 84 – 116).
3 Ζάικος, Νικόλαος. «Ανακεφαλαιωση Βασικών Εννοιών Διεθνούς Δικαίου.» Σημειώσεις
Παραδόσεων Ακαδημαϊκου Έτους 2014-2015. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015.
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είναι υποκείμενα του δικαίου που τα ίδια θεσπίζουν. Για τον λόγο αυτό, η

συναίνεση του κράτους είναι απαραίτητη για τη δέσμευσή του από το διεθνές

δίκαιο. Δηλ. το διεθνές δίκαιο βασίζεται στη συναίνεση των κρατών.

1. 2 Ορισμός της έννοιας του Διεθνούς Οργανισμού (ΔΟ)

Η ανάγκη συνεργασίας των κρατών για την πραγματοποίηση ορισμένου

σκοπού πολιτικού, στρατιωτικού, οικονομικού, τεχνικού ή άλλου, οδηγεί στη

δημιουργία των Διεθνών Οργανισμών, ενός δευτερογενούς υποκειμένου του

Διεθνούς Δικαίου 4.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι Διεθνής

Οργανισμός (Δ.Ο.). Οι περισσότεροι συγγραφείς αρκούνται στην απαρίθμηση

στοιχείων ανάλογα με την μορφή και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι

Δ.Ο., επιχειρώντας μια συνολική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε, ωστόσο, να

ορίσουμε τον Δ.Ο.5 ως «μια ένωση κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη,

διαθέτει δικά του ειδικά όργανα, νομική προσωπικότητα διαφορετική από αυτήν

των κρατών μελών, καθώς και αυτόνομη βούληση για την επιδίωξη ενός

ορισμένου σκοπού».

1. 3 Γενικά χαρακτηριστικά των Διεθνών Οργανισμών

Μόνον κυρίαρχα κράτη -κατά κανόνα- μπορούν να γίνουν μέλη ενός Δ.Ο. Για

τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος «διακυβερνητικοί ή διακρατικοί

Οργανισμοί», δηλαδή Δ.Ο. που αποτελούνται αποκλειστικά από κράτη, σε

αντίθεση με τους Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), στους οποίους

συμμετέχουν οργανώσεις, ενώσεις, ιδρύματα και ιδιώτες 6. Έτσι εμφανιζόταν το

παράδοξο στα ΗΕ να συμμετέχει η Λευκορωσία και η Ουκρανία -τότε ομόσπονδα

κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης- με ξεχωριστή ψήφο η κάθε μία 7. Οι ΔΟ

μπορούν να γίνουν κατ’ εξαίρεση μέλη άλλων ΔΟ π.χ. η ΕΕ είναι μέλος της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

4 Π.Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση. 5η Εκδ., Εκδόσεις
Θέμις/Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2011
5 Π.Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση. 5η Εκδ., Εκδόσεις
Θέμις/Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2011
6. Οι ιδρυτικές συνθήκες πολλών Δ.Ο. ρητά ορίζουν ότι δέχονται ως μέλη τους μόνον «κράτη
ανεξάρτητα και κυρίαρχα», π.χ. ΟΑΕ άρθρο 4, ΔΟΕ άρθρο 1 §2, ΔΝΤ άρθρο ΙΙΙ τμήμα 1 και 2,
κ.λπ. Επίσης το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου στο άρθρο 34 §2, ομιλεί για «Δημόσιους
Δ.Ο.».
7. Αυτό έγινε διότι ο τότε ηγέτης της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν επιθυμούσε να διαθέτει 2 επιπλέον
ψήφους στη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία επιθυμία του έγινε αποδεκτή από τα υπόλοιπα
κράτη – μέλη.
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Η κτήση της ιδιότητας του μέλους ενός Διεθνούς Οργανισμού έχει πάντοτε

εκούσιο χαρακτήρα. Αμφισβήτηση μπορεί να υπάρξει μόνο ως συνέπεια ενός

ιδιαίτερου νομικού φαινομένου, όπως η διαδοχή των κρατών. Κατά γενικό κανόνα,

η εισδοχή ενός νέου μέλους σε Δ.Ο. δεν συντελείται μόνο με την δήλωση της

βούλησής του, αλλά είναι αναγκαία και η σύμφωνη γνώμη του οργάνου του

Οργανισμού που έχει την αρμοδιότητα να αποφανθεί για την εισδοχή του κράτους

σ’ αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Παλαιστίνης, η οποία κατέθεσε

αίτηση να γίνει μέλος στον ΟΗΕ, αλλά αναμένεται η απόφαση του αρμοδίου

οργάνου, που είναι αρχικά το Συμβούλιο Ασφαλείας 8.

Η ιδιότητα του μέλους δημιουργεί για τα κράτη μέλη δικαιώματα και

υποχρεώσεις, π.χ. συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΔΟ, αποτελέσματα

ψηφοφοριών, συμμετοχή στα οικονομικά βάρη, αναγνώριση της νομικής

προσωπικότητας του ΔΟ κλπ. Η συμμετοχή των κρατών σε ΔΟ είναι εκούσια,

ελεύθερη, εθελοντική.

1. 4 Δημιουργία – Χαρακτήρας των Διεθνών Οργανισμών

Οι Δ.Ο. διαθέτουν νομική προσωπικότητα, δηλαδή είναι η ιδιότητά του να

είναι διεθνές πρόσωπο ή υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, που διαθέτει διεθνή

δικαιώματα και υποχρεώσεις και έχει τη δυνατότητα να επικαλείται ή να υφίσταται

τους κανόνες του ΔΔ.. Η νομική αυτή προσωπικότητα είναι ξεχωριστή των κρατών

μελών του Οργανισμού και αναγνωρίζεται σήμερα τόσον από την θεωρία, όσον και

από την διεθνή πρακτική 9. Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ είχε την ευκαιρία να

ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό σε μια από τις πρώτες του Γνωμοδοτήσεις σε αίτημα

της Γενικής Συνέλευσης, βασισμένο σε απόφαση της τελευταίας που ελήφθη στις 3

Δεκεμβρίου 1948 10. Συνέπεια της νομικής προσωπικότητας των Δ.Ο. είναι ότι

αυτοί μπορούν να συνάπτουν: α) διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες για την έδρα του

Οργανισμού, εμπορικές συμφωνίες κ.ά. Ο ΟΗΕ συνάπτει συμφωνίες με τις

Ειδικευμένες Οργανώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 63 του Χάρτη, συνθήκες

περί κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 43 του Χάρτη, καθώς και συνθήκες που

αφορούν προνόμια και ασυλίες σύμφωνα με το άρθρο 105 § 3 του Χάρτη 11. β) Να

8 Π.Νάσκου-Περράκη, Το Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση. 5η Εκδ., Εκδόσεις
Θέμις/Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2011
9 Η διεθνής νομική προσωπικότητα των κρατών είναι πλήρης, των διεθνών οργανισμών είναι
περιορισμένη και λειτουργική και εξαρτάται από την ιδρυτική συνθήκη.
10 Π.Νάσκου-Περράκη,Το Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση. 5η Εκδ., Εκδόσεις
Θέμις/Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2011
11. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σύμβαση «Περί προνομίων και ασυλιών του ΟΗΕ»
(13/02/1946).
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τους παραχωρούνται προνόμια και ασυλίες, τα οποία βασίζονται τόσο σε διμερείς

ή πολυμερείς συμφωνίες, όσο και στην εθνική νομοθεσία του κράτους, στο έδαφος

του οποίου έχει την έδρα του ο Οργανισμός 12. Το ίδιο και οι εκπρόσωποι των

κρατών μελών του ΟΗΕ καθώς και οι υπάλληλοι του Οργανισμού. Παρόμοιες

διατάξεις προβλέπονται και σε άλλους Δ.Ο. π.χ. ΟΑΚ, Συμβούλιο Ευρώπης,

ΟΟΣΑ κλπ.

1. 5 Ιστορική εξέλιξη των Διεθνών Οργανισμών 13

Τα κράτη αντιλαμβανόμενα ότι οι στρατιωτικές αναμετρήσεις δεν θα πάψουν,

πείστηκαν απόλυτα για την αναγκαιότητα της υπαγωγής του πολέμου, δηλαδή του

εσχάτου είδους αυτοδικίας, σε προδιαγεγραμμένους κανόνες. Η ύπαρξη μάλιστα

αυτών των κανόνων που καθορίζουν τα μέσα και τον τρόπο διεξαγωγής του

πολέμου, αποτελεί περίτρανο δείγμα σημαντικής προόδου του Πολιτισμού. Για το

σκοπό αυτό θεσπίστηκε το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων και ιδρύθηκαν οι

φορείς (διεθνείς οργανισμοί ) που θα επιβλέπουν την εφαρμογή του.

Αφετηρία της εξελικτικής πορείας των Διεθνών Οργανισμών (Δ.Ο.)

θεωρούνται οι αμφικτιονίες 14 και στη συνέχεια το «Κοινό των Ελλήνων Συνέδριο
15», που θεωρούνται πρώιμες μορφές συνεργασίας που υιοθετήθηκαν στην

αρχαία Ελλάδα μεταξύ των πόλεων-κρατών, με τα χαρακτηριστικά τους να

προσομοιάζουν στην οργάνωση και λειτουργία τους σύγχρονους Οργανισμούς.

Βέβαια η εξελικτική τους πορεία δεν ακολούθησε αυτήν των ανθρωπινών

κοινωνιών, με συνέπεια η έννοια Διεθνής Οργανισμός να εμφανίζεται περί τα μέσα

του 19ου αιώνα, όταν έγιναν οι πρώτες απόπειρες συνεργασίας μεταξύ των

κρατών. Η συνεργασία αυτή εμφανίστηκε αρχικά με τη μορφή των διεθνών

συνεδρίων 16. Με απαρχή τη σύναψη των Συνθηκών του Μύνστερ και του

Όσναμπρουκ (Münster & Osnabrück) οι οποίες συνθέτουν το λεγόμενο σύστημα

12 Στο άρθρο 105 του Χάρτη ΟΗΕ ορίζεται ότι «... ο Οργανισμός θα απολαμβάνει στο έδαφος
κάθε κράτους-μέλους όλα τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των
σκοπών του».
13 Π.Νάσκου-Περράκη,Το Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών. Η θεσμική διάσταση. 5η Εκδ., Εκδόσεις
Θέμις/Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2011
14. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους - Βιβλίο Δεύτερο
Πρωτοϊστορικοί Χρόνοι».
15. Ένα είδος ομοσπονδίας με κοινό διοικητικό όργανο το «Συνέδριο των Ελλήνων» που έδρευε
στην Κόρινθο και είχε σκοπό έναν πανελλήνιο πόλεμο κατά των προαιώνιων εχθρών της φυλής
τους Πέρσες. Worthington, Ian. Φίλιππος Β' ο Μακεδών. Αθήνα: Εκδόσεις Παττάκη, 2011..
16 Τα κράτη συγκεντρώνονταν μετά τη λήξη ενός πολέμου για να συμφωνήσουν κυρίως σε
θέματα εδαφικών αλλαγών, εγκαθίδρυσης της ειρήνης κ.ά.
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της Βεστφαλικής Ειρήνης17, όπου η ιδέα της πανευρωπαϊκής ενότητας τόσο σε

πολιτικό όσο και σε θρησκευτικό επίπεδο καταρρέει οριστικά, «η προσφυγή σε

πολυμερείς διεθνείς πράξεις και συνθήκες επιβάλλεται ως το προσφορότερο μέσο

για την επίλυση των πολύμορφων προβλημάτων μεταξύ των ευρωπαϊκών

κρατών» 18 . Σε διπλωματικό επίπεδο, η Συνθήκη της Βεστφαλίας λειτούργησε ως

εφαλτήριο μιας νέας δυναμικής στην πολιτική σκηνή της κεντρικής Ευρώπης, η

μετέπειτα λεγόμενη Βεστφαλιανή κυριαρχία, δυναμική η οποία εστιάζει στη

συνύπαρξη κυρίαρχων κρατών. Βάσει αυτού, οι όποιες εσωτερικές υποθέσεις ενός

κράτους αφορούν το ίδιο το κράτος και συνεπώς οι παρεμβάσεις από τρίτους

αποτελούν σφάλμα. Καθώς η ευρωπαϊκή πολιτική λογική εδραιώθηκε σε όλο τον

κόσμο, τα Βεσταφαλιανά αυτά ιδεώδη, ειδικότερα δε η ιδέα του κυρίαρχου

κράτους, αποτέλεσαν κεντρικό πυλώνα του διεθνούς δικαίου και της ανερχόμενης

τάξης πραγμάτων 19. Σημείο σταθμός της μελέτης της σύγχρονης ιστορίας των

Δ.Ο. θεωρείται το Συνέδριο της Βιέννης (1815) 20 και εν συνεχεία το λεγόμενο

Κονσέρτο της Ευρώπης (Concert of Europe) που επακολούθησε το Συνέδριο της

Βιέννης (Congress of Vienna) επιδιώκοντας στην εγκαθίδρυση μίας νέας

ισορροπίας δυνάμεων στη μετά-Ναπολεόντεια Ευρώπη, το οποίο για πολλούς

μελετητές εκπληρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά των Διεθνών Οργανισμών, όπως

π.χ. το ειδικό καθεστώς των μεγάλων δυνάμεων, που αυτοανακηρύχθηκαν

«φύλακες» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εκτελεστές των αποφάσεών της 21, το

δικαίωμα να νομοθετούν για τα υπόλοιπα κράτη, το δικαίωμα να δέχονται τη

συμμετοχή άλλων κρατών στα συνέδριά τους 22. Βασικοί κανόνες οι οποίοι

υιοθετήθηκαν κατά το Συνέδριο της Βιέννης ήταν η απαγόρευση του

δουλεμπορίου, η καθιέρωση της αρχής της ελευθεροπλοΐας των διεθνών

ποταμών, η αναγνώριση της ουδετερότητας της Ελβετίας, η ρύθμιση βαθμών και

17 Αποτέλεσμα της εν λόγω συνθήκης ήταν η λήξη του Τριαντακονταετούς Πολέμου (1618-
1648) στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καθώς και η λήξη του Ογδοηκονταετούς Πολέμου (1568-
1648) μεταξύ της Ισπανίας και της Ολλανδικής Δημοκρατίας.
18 Σβολόπουλος, Κ. στο Κουλουμπής, Θ., Κουφά, Κ., Σβολόπουλος, Κ., Εισαγωγή στην
Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1985, σσ. 41-43. Ονομαστικά, τα
προβλήματα αυτά έχουν ως αναφορά τα εξής: «εδαφικό καθεστώς, μειονότητες, αποζημιώσεις,
αφοπλισμός, εγγυήσεις για την ειρήνη» (σ. 42).
19 Χένρυ Κίσινγκερ (2014). «Introduction and Chpt 1». World Order: Reflections on the
Character of Nations and the Course of History. Allen Lane.
20. Χριστοδουλίδης Θ., Διπλωματική Ιστορία (1648-1901), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή 1985, σελ. 274 επ.
21. Οι μεγάλες αυτές δυνάμεις ήταν η Αυστρία, Αγγλία, Πρωσία, Ρωσία, γνωστές ως Τετραρχία,
κατάληξη του Έκτου Συνασπισμού Δυνάμεων που νίκησαν τον Ναπολέοντα. Αργότερα
προστέθηκε και η Γαλλία (1898) Ευσταθιάδη Κ., Διεθνές Δίκαιο Α΄, Αθήνα, σελ. 35 επ.,.
22 Με τη δική τους έγκριση προχώρησε το ελληνικό ζήτημα και η ανεξαρτησία της Ελλάδας
(1830) και ορίστηκε η θέση της οθωμανικής αυτοκρατορίας με τη συνθήκη του Παρισιού του 1856.
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ιεραρχίας των διπλωματικών εκπροσώπων και η δημιουργία μικτών επιτροπών

για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν όμορα κράτη 23. Η έλλειψη μονίμων

οργάνων σε αυτή τη μορφή συνεργασίας που προέκυψε από το Συνέδριο της

Βιέννης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι προσδίδει στοιχεία ύπαρξης Δ.Ο. αλλά

σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την απαρχή των Δ.Ο. και την αφύπνιση

των ευρωπαϊκών κρατών για διεθνή συνεργασία και πολυμερή διπλωματία.

Επιπλέον, αποτελεί την απαρχή των πολυμερών συνθηκών, μια και η Τελική

Πράξη του Συνεδρίου της Βιέννης αποτελεί την πρώτη πολυμερή συνθήκη που

υπογράφηκε μεταξύ κρατών 24 και έθεσε τους βασικούς κανόνες για την εξέλιξη της

διεθνούς κοινωνίας. Παράλληλα το διεθνές δίκαιο πήρε τη μορφή του θετικού

δικαίου, που διακρίνεται με σαφήνεια από την ηθική, την πολιτική και το φυσικό

δίκαιο, μορφή η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα. Εκ τότε η νέα αυτή πρακτική

σύναψης πολυμερών συνθηκών συνεχίστηκε με την πραγματοποίηση αριθμού

συνδιασκέψεων, οι οποίες είχαν ως αποκορύφωμα τις Συνδιασκέψεις της Χάγης

του 1899 και του 1907, που συνέβαλαν θετικά στην ιδέα της δημιουργίας διεθνών

Οργανισμών·25. Ενώ μια δεύτερη μορφή συνεργασίας των κρατών οδήγησε στη

δημιουργία Οργανισμών με ειδικό περιεχόμενο, που συστάθηκαν αρχικά για την

αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 26, σιγά-

σιγά όμως, σε παγκόσμια εμβέλεια.

Ακολούθησε μια πιο εξελιγμένη μορφή Δ.Ο. αυτή των Διοικητικών Ενώσεων,

οι οποίες είχαν ειδικό περιεχόμενο, με σκοπό να συμβάλλουν στη συνεργασία,

επικοινωνία, και συναλλαγή των κρατών της εποχής για την αποτελεσματικότερη

αξιοποίηση της τεχνικής προόδου που είχε επιτευχθεί στο μεταξύ 27. Οι διοικητικές

23. Ρούκουνα Ε., Διπλωματική Ιστορία, Αθήνα 1975.
24. Η πρακτική, όπως προκύπτει από την συνθήκη της Βεστφαλίας, και του Παρισιού (1814),
ήταν η σύναψη, συχνά ομοίων, διμερών συνθηκών.
25. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της ειρηνευτικής προσπάθειας του 19ου αιώνα, με τις οποίες
τέθηκαν οι πρώτοι κανόνες για τη διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτού
της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών, της διαιτησίας και τους κανόνες του δικαίου του
πολέμου.
26 Παραδείγματα:  Διεθνείς Επιτροπές ποτάμιας ναυσιπλοΐας, όπως η Κεντρική Επιτροπή
Ναυσιπλοΐας του Ρήνου που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Mannheim του 1868, η Επιτροπή
για τον Δούναβη, που δημιουργήθηκε με την συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1856 και
αργότερα οι Επιτροπές για θέματα θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, όπως ήταν η Επιτροπή για την
Διώρυγα του Σουέζ στη Μ. Ανατολή (1898), του Κόνγκο (1895). Παράλληλα συστάθηκαν οι
Διεθνείς Υγειονομικές Επιτροπές (της Βουδαπέστης, της Κωνσταντινούπολης και της Τασκένδης),
καθώς και οι Διεθνείς Οικονομικές Επιτροπές (για θέματα οικονομικών χρεών, ανάμεσα στις οποίες
και αυτές για την Ελλάδα και την Τουρκία).
27 Τέτοιες Ενώσεις ήταν: η Διεθνής Ταχυδρομική Ένωση (1874), η Διεθνής Ένωση Μετρικού
Συστήματος (1875), η Ένωση για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (1883), η Διεθνής
Ένωση Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (1884), η Διεθνής Σιδηροδρομική Ένωση (1890),
καθώς και διάφορες Επιτροπές Οικονομικού και μη χαρακτήρα.
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αυτές Ενώσεις προέβλεπαν δύο όργανα: το Γραφείο, ένα είδος μόνιμης

γραμματείας με διοικητικά καθήκοντα, καθώς και περιοδικές συναντήσεις των

εκπροσώπων τους με λήψη αποφάσεων με τον κανόνα της ομοφωνίας, η ύπαρξη

των οποίων προσδίδει στοιχεία ύπαρξης Δ.Ο. και σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί ότι

αποτελεί την απαρχή των Δ.Ο. και την αφύπνιση των κρατών για διεθνή

συνεργασία και πολυμερή διπλωματία.

Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνήλθε το 1919 στο Παρίσι μία

Συνδιάσκεψη από τις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ και των ΗΠΑ του

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να τεθούν υπό διαπραγμάτευση οι συνθήκες

ειρήνης μεταξύ αυτών και των ηττημένων κεντρικών δυνάμεων και αποτέλεσμα

ήταν οι υπογραφή των πέντε συνθηκών Ειρήνης 28, με τις οποίες ρυθμίζονταν οι

εδαφικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, αλλά το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα

της ήταν η κοινή απόφαση των συμμετασχόντων κρατών για δημιουργία ενός

Δ.Ο., της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), που υπήρξε στην ιστορία ο πρώτος

παγκόσμιος Οργανισμός, με μόνιμα όργανα, τα οποία βασιζόμενα σε μια σειρά

δεσμεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, προσέδιδαν σε αυτόν αυτόνομη

βούληση ανεξάρτητη αυτής των κρατών μελών. Κύριος σκοπός της ΚτΕ ήταν η

εγγύηση της ειρήνης και ασφάλειας, η αποφυγή προσφυγής σε πόλεμο και ο

σεβασμός των επιταγών του Διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο της Οργάνωσης

προβλέφθηκε και η ίδρυση ενός Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης

(ΔΔΔΔ), το οποίο είχε έδρα τη Χάγη, πρόδρομος του σημερινού Διεθνούς

Δικαστηρίου (ΔΔ) του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Κατά τη διάρκεια

της ύπαρξης της η ΚτΕ επέτυχε αρκετά, τόσο στην κατεύθυνση της αποσόβησης

σειράς συρράξεων στον ευρωπαϊκό χώρο 29, όσον και στην εξέλιξη της οργάνωσης

της διεθνούς κοινωνίας, καθιερώνοντας το σύστημα της συλλογικής ασφάλειας, το

σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, την υποβολή διαφορών σε διαιτησία, την

αποβολή κράτους από Οργανισμό κ.α. Παρόλο που τελικά απέτυχε να εδραιώσει

τη θέση της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, λόγω της μη εισδοχής των Ηνωμένων

Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) 30, και της αργοπορημένης εισδοχής της τέως

28. Οι Συνθήκες αυτές είναι γνωστές ως Συνθήκη των Βερσαλλιών (με τη Γερμανία), του Σαιν-
Ζερμαίν (με την Αυστρία), του Νεϊγύ (με την Βουλγαρία), του Τριανόν (με την Ουγγαρία), των
Σεβρών (με την Τουρκία).
29. Π.χ. η Ελληνο-Βουλγαρική κρίση του 1925 (Σβολόπουλος Κ., σελ. 71 ) και το επεισόδιο της
Κέρκυρας του 1923 (Παπαφλωράτος Γ., Η ελληνοιταλική κρίση του 1923. Το επεισόδιο Tellini
/Κέρκυρας, εκδ.Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2009).
30. Οι ΗΠΑ δεν έγιναν μέλος της ΚτΕ λόγω σοβαρών επιφυλάξεων της Γερουσίας για τη
συμμετοχή της χώρας σ’ έναν τέτοιο Οργανισμό. Σκαλτσά Κ., Ο Πρόεδρος Ουίλσον και η Κοινωνία
των Εθνών, Jus Gentium, Πραγματείαι Διεθνούς Δικαίου, 12, Θεσσαλονίκη 1968, Magliveras K ,
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Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ) και να μην είναι ικανή να αναχαιτίσει την απειλή της

Ναζιστικής Γερμανίας και των συμμάχων της και μοιραία να οδηγηθεί σε διάλυση

ουσιαστικά το 1939, τυπικά το 1945, μπορεί να θεωρηθεί σε μια τελική αποτίμηση

ως η πρώτη πραγματική απόπειρα για τη δημιουργίας ενός Διεθνούς Οργανισμού.

Πλέον της ΚτΕ και κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου υπήρξαν διάφορες

απόπειρες για την ίδρυση διαφόρων τύπων οργανισμών και ενώσεων, όπως οι

πρώτες προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης μέσω της δημιουργίας μιας

χαλαρής ευρωπαϊκής οργάνωσης, στο πλαίσιο της ΚτΕ, που όμως οδηγήθηκε σε

αποτυχία το 1930 31, ενώ διαφορετική πορεία είχε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

(ΔΟΕ) 32, η οποία έχοντας ως επιδίωξη τη ρύθμιση θεμάτων εργασίας με

παγκόσμιο χαρακτήρα, εξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου και παραμένει μέχρι

και σήμερα μια από τις σημαντικότερες «Ειδικευμένες Οργανώσεις» των

Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ).

Η αποτυχημένη απόπειρα με την ΚτΕ για την ίδρυση ενός οργανισμού

παγκόσμιου βεληνεκούς ο οποίος θα ήταν φυσικά ικανός να επεμβαίνει

αποτελεσματικά και αποφασιστικά στην κατεύθυνση της αποσόβησης συρράξεων

σε οποιοδήποτε μέρος της υδρογείου χώρο, στο σεβασμό της εδαφικής

ακεραιότητας και στην εξέλιξη της οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, οδήγησε με

το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τις νικήτριες δυνάμεις να προχωρήσουν στη

σύσταση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1945). Ο ΟΗΕ, ο οποίος όπως και η

ΚτΕ συστάθηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες διάσπασης των διεθνών σχέσεων και

κατάρρευσης της διεθνούς τάξης 33, αντικατέστησε την ΚτΕ περιλαμβάνοντας

σήμερα το σύνολο σχεδόν των κρατών μελών του πλανήτη μας σε μια κοινή

προσπάθεια διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 34. Το όργανο του

ΟΗΕ με αποστολή τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας είναι το

Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 35 (United Nations

The withdrawal form the League of Nations Revisited, στο Dickinson Journal of International Law,
vol. 10, 1991, σελ. 25 επ.
31. Κουντενχόβεν-Καλλέργη (1923), και αργότερα από τον Αριστείδη Μπριάντ.
32 Η ίδρυση της προβλέφθηκε στους όρους των Συνθηκών Ειρήνης των Παρισίων του 1919.
33 Ζάικος, Νικόλαος. «Βασικά χαρακτηριστικά του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ Διεθνή
δεδομένα πίσω από την ίδρυση του ΟΗΕ.Σύγκριση με ΚτΕ» Σημειώσεις Παραδόσεων Ακαδημαϊκου
Έτους 2014-2015. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
34 Σημαντικότερη αποτυχία του ΟΗΕ, θεωρείται η αδυναμία του να σταματήσει τον ψυχρό
πόλεμο μεταξύ των δύο Υπερδυνάμεων (ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ), που χώρισε την Ευρώπη σε δύο
στρατόπεδα, μια αντιπαράθεση που κράτησε την υφήλιο σε αγωνία μέχρι την διάλυση της ΕΣΣΔ
το 1989.
35 Συγκροτείται από 15 μέλη εκ των οποίων τα πέντε είναι μόνιμα μέλη και τα δέκα είναι μή
μόνιμα μέλη με θητεία δύο ετών. Τα μόνιμα μέλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσική
Ομοσπονδία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλική Δημοκρατία.
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Security Council - UNSC) . Σε αντίθεση με την Γενική Συνέλευση36 έχει την εξουσία

να αποφασίζει για σχετικά ζητήματα εκδίδοντας ψηφίσματα. Βάσει του

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όλα τα μέλη του ΟΗΕ συμφωνούν να εκτελούν τις

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνεπώς οι αποφάσεις του είναι

δεσμευτικές και εκτελεστές απ΄ όλα τα μέλη του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας

αντλεί τις αρμοδιότητές του από τον Καταστατικό Χάρτη με συνέπεια να μην

απαιτείται να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, ως καθ΄ αυτό εκτελεστικό όργανο

του ΟΗΕ και διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά κάθε διαφορά ή κατάσταση που θα

μπορούσε να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση δύο ή περισσοτέρων μελών του

ΟΗΕ. Όταν γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο καταγγελία περί απειλής της ειρήνης,

πρώτη του ενέργεια συνήθως είναι η σύσταση στις αντιμαχόμενες πλευρές για την

εξεύρεση λύσης της διαφοράς τους με ειρηνικά μέσα, δηλαδή, η προσπάθεια

επιτυχούς συμφωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί και να ορίσει ειδικούς

αντιπροσώπους ή ακόμα και να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να

διαμεσολαβήσει μεταξύ των διάδικών . Όταν όμως αυτό καθίσταται δύσκολο και η

διαφορά οδηγεί σε σύρραξη τότε το Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα προκειμένου

να λάβει αποφάσεις ή και μέτρα προς αποτροπή37. Σε πολλές περιπτώσεις

συγκροτεί ειδικές στρατιωτικές ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, τις

οποίες δυνάμεις θέτουν στη διάθεση του Συμβουλίου τα κράτη μέλη του

Οργανισμού, προκειμένου να βοηθήσουν στη χαλάρωση μέχρι την αποκλιμάκωση

της παρατηρούμενης έντασης. Τον συντονισμό αυτών των στρατιωτικών

δυνάμεων αναλαμβάνει η λεγόμενη «Επιτροπή Στρατιωτικού Επιτελείου» που

συγκροτείται από τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων των πέντε μονίμων

μελών του Σ.Α.

Ταυτόχρονα ξεκίνησαν προσπάθειες και σε περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης

και λειτουργίας ποικιλόμορφων Διεθνών Οργανισμών 38, μερικοί εκ των

σημαντικότερων αναπτύχθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο. Συγκεκριμένα σε

ευρωπαϊκό έδαφος ιδρύθηκε, στις 5 Μάιου 1949, το Συμβούλιο της Ευρώπης

Επίσης υπάρχουν άλλα δέκα μη μόνιμα μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού μεταξύ των κρατών μελών και για διετή θητεία, και τα οποία εκλέγονται ανά πέντε
36 Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού, τα οποία σήμερα
ανέρχονται σε 193. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει μόνο μία ψήφο και μπορεί να
εκπροσωπείται με πέντε αντιπροσώπους το ανώτερο.
37 Τέτοια μέτρα μπορεί ν΄ αφορούν οικονομικές κυρώσεις (π.χ. θαλάσσιος αποκλεισμός ή
εμπορικός αποκλεισμός) μέχρι ακόμη και συλλογική στρατιωτική ενέργεια.
38 Όπως ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), το 1948, ο Αραβικός Σύνδεσμος (1945),
ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) το 1963 που μετονομάστηκε σε Αφρικανική Ένωση
(ΑΕ), ο Οργανισμός Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) το 1967
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(ΣτΕ)39, που έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα

νομικά πρότυπα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη

δημοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθμιση των νομοθεσιών, καθώς και την πολιτισμική

συνεργασία στην Ευρώπη. Το ΣτΕ διακηρύσσει τέσσερις στόχους40 για τη

λειτουργία του : 1) να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πλουραλιστική

δημοκρατία και την αρχή του κράτους δικαίου, 2) να προωθεί τη γνώση και να

ενθαρρύνει την ανάπτυξη της πολιτιστικής ταυτότητας και διαφορετικότητας της

Ευρώπης, 3) να ερευνά λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή

κοινότητα , και 4) να βοηθά στην παγίωση της δημοκρατικής σταθερότητας στην

Ευρώπη μέσω της πολιτικής, νομοθετικής και συνταγματικής αναθεώρησης και

μέχρι σήμερα έχει κατορθώσει να συντάξει πάνω από 160 νομικά δεσμευτικές

ευρωπαϊκές συμβάσεις, που αποτελούν τη βάση για τη μεταρρύθμιση και

εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα,

καταπολέμηση βασανιστηρίων, οργανωμένου εγκλήματος κλπ. Περαιτέρω, το ΣτΕ

είναι ανοιχτό σε διάλογο με περισσότερες από 400 μη κυβερνητικές οργανώσεις,

τις οποίες έχει παραχωρήσει συμβουλευτική ιδιότητα. ΄Αλλος περιφερειακός

οργανισμός είναι η Συνέλευση Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), που ιδρύθηκε το

1954 όταν η Συνθήκη των Βρυξελλών του 1948 για την συνεργασία στην

Ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα τροποποιήθηκε προκειμένου να ιδρυθεί η

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας

(ΟΕΟΣ) που ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό να απορροφήσει τη βοήθεια του σχεδίου

Marshall και ο οποίος το 1961 μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Οργ. για Ασφάλεια και Συνεργασία στην

Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που αποτελεί συμφωνία για τη δημιουργία μιας

Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως (Κ.Σ.) της τότε ΔΑΣΕ, με σκοπό να αποτελέσει ένα

forum για Κοινοβουλευτικούς από όλα τα κράτη - μέλη του Οργανισμού,

προκειμένου αφ’ ενός να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στην περιοχή

αρμοδιότητας του ΟΑΣΕ και αφ’ ετέρου να προσφερθεί πολιτική υποστήριξη στις

δραστηριότητες αυτού. Τέλος, σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα στην

Ευρωπαϊκή ήπειρο όπου μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το πολιτικό

39 Αποτελεί ένα διακυβερνητικό οργανισμό, στον οποίο κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι
ευπρόσδεκτη να προσχωρήσει ως μέλος του, υπό την προϋπόθεση ότι δέχεται την αρχή του
κράτους δικαίου και διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου στην
επικράτειά της. Μέλη του είναι 47 κράτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , πλην της Λευκορωσίας που έχει, όμως, ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και
υπάρχει και ένας αριθμός χωρών που κατέχουν θέση παρατηρητή και οι οποίες είναι  : οι Η.Π.Α., ο
Καναδάς, Ιαπωνία, Αγία Έδρα και το Μεξικό.
40 Α.Short  History of the Council of Europe ( http://www.coe.int/portal.asp).
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κλίμα ήταν πιο ώριμο από ποτέ για μια ενδεχόμενη ενοποίηση των κρατών, καθώς

η ενότητα θεωρήθηκε από πολλούς ως η μοναδική λύση για την αποφυγή

μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και την

απομόνωση των ακραίων μορφών εθνικισμού, παρατηρείται το φαινόμενο της

σταδιακής ανάπτυξης Οργανισμών οικονομικής ενοποίησης π.χ. αρχικά οι

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ) όπως π.χ με βάση τη «Διακήρυξη Σουμάν41» που

διατυπώθηκε μια πρόταση για κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Δυτική

Γερμανία των βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα, στις 23 Ιουλίου 1952 με

τη Συνθήκη των Παρισίων, σχηματίσθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 42., η οποία κοινότητα θεωρείται η απαρχή της δημιουργίας της

σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 1η Ιανουαρίου 1958 με τις Συνθήκες της

Ρώμης43 δημιουργήθηκαν δύο νέες Κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Οικονομική

Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη φορά πλήρη τελωνειακή ένωση, και η

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για συνεργασία σε θέματα

χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Με μία ιδιαίτερη Σύμβαση, που υπογράφηκε και

τέθηκε σε ισχύ μαζί με τις άλλες δύο Συνθήκες, οι τρεις Κοινότητες αποκτούσαν για

πρώτη φορά τρία κοινά όργανα: τη Συνέλευση (μετέπειτα Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο), το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε κάθε

περίπτωση και οι τρεις διατηρούσαν την αυτονομία τους από νομικής απόψεις ως

διακριτοί διεθνείς οργανισμοί. Την 1η Ιουλίου 1967 με τη Συνθήκη Συγχώνευσης οι

τρεις Κοινότητες απέκτησαν μία ενιαία, ολοκληρωμένη θεσμική δομή,

συγχωνεύοντας τα Συμβούλια Υπουργών, τις Επιτροπές και την Ανωτάτη Αρχή,

σε ένα ενιαίο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μία ενιαία Επιτροπή

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντίστοιχα. Παρόλα αυτά παρέμειναν νομικά

ανεξάρτητες, αν και στο εξής έγιναν γνωστές στο σύνολό τους ως Ευρωπαϊκές

Κοινότητες. Από την 1η Ιανουαρίου 1973 οι Κοινότητες άρχισαν να διευρύνονται

με την ένταξη νέων χωρών μελών στους κόλπους τους. Το 1986 υιοθετήθηκε η

ευρωπαϊκή σημαία, ενώ υπεγράφη και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη , η οποία

προωθούσε την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Μετά τη πτώση του Τείχους

(1989), η Ανατολική Γερμανία εισήλθε στην Κοινότητα το 1990, ως τμήμα της

διευρυμένης Γερμανίας. Καθώς η διεύρυνση προς την Ανατολική Ευρώπη ήταν

41 Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός και διπλωμάτης (1886 – 1963)
42 Μέλη της αποτελούσαν η Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο
και οι Κάτω Χώρες
43 Υπεγράφησαν από εκπροσώπους του Βελγίου, της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας στις 25 Μαρτίου 1957 και η ημερομηνία υπογραφής
τους θεωρείται η επίσημη ημερομηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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προ των πυλών, αποφασίστηκαν από κοινού τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης (Ιούνιος

1993), μια σειρά από κανονισμούς τους οποίους έπρεπε να πληροί από εδώ και

στο εξής οποιοδήποτε κράτος επιθυμούσε τη προσχώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΕΕ) ιδρύθηκε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 1993 με την εφαρμογή της Συνθήκης

του Μάαστριχτ , με σημαντικές επιπτώσεις στη θεσμική διάρθρωση και λειτουργία

της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο ρόλος είναι πρωτοποριακός διότι ενσωματώνει

και προσπάθειες πολιτικής ενοποίησης. Η πρώτη ευρεία τροποποίηση

υπογράφηκε στο Άμστερνταμ το 1997, με την ομώνυμη συνθήκη, και τέθηκε σε

ισχύ την 1η Μαΐου 1999. Την ίδια χρονιά το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης, το ευρώ,

αντικατέστησε για πρώτη φορά τα εθνικά νομίσματα, σε λογιστική μορφή, σε

έντεκα κράτη μέλη, τη λεγόμενη Ευρωζώνη. Το 2001 προσχώρησε σε αυτήν και η

Ελλάδα, ενώ το 2002 το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλοφόρησε και σε φυσική

μορφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ως προς την καθιέρωση μιας κοινής

εξωτερικής πολιτικής, η συνεργασία των κρατών-μελών χρονολογείται ήδη από το

1957 (με την ίδρυση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας), υπό τη μορφή της Κοινής

Εμπορικής Πολιτικής με τον υπόλοιπο κόσμο . Οι πρώτες όμως στοχευμένες

ενέργειες για τη καθιέρωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, ξεκίνησαν το 1970

με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή είχε το

χαρακτήρα μιας άτυπης συνεδρίασης και διαβούλευσης με στόχο τον σχηματισμό

κοινών πολιτικών προς τις τρίτες χώρες. Το άτυπο αυτό όργανο επισημοποιήθηκε

πολύ αργότερα, με την εφαρμογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης το 1987. Η

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία αντικαταστάθηκε από τη Συμφωνία για τη Κοινή

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπως ορίστηκε στη

Συνθήκη του Μάαστριχτ. Στόχοι της ΚΕΠΠΑ είναι η προώθηση των συμφερόντων

της ίδιας ΕΕ αλλά και της διεθνούς κοινότητας που βρίσκεται από πίσω της, σε

θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας, τον σεβασμό

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας καθώς και την τήρηση του

υφιστάμενου δικαίου. Η ΚΕΠΠΑ απαιτεί ομόφωνες αποφάσεις μεταξύ των κρατών

μελών σχετικά με την πολιτική πρόκειται να ακολουθηθεί για κάθε συγκεκριμένο

θέμα. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνεται πλέον στο

ευρύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το

οποίο αποτελεί στην ουσία το υπουργείο εξωτερικών της Ένωση]. Η Συνθήκη της

Λισαβόνας ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΠΑ αναθέτοντας στον Ύπατο

Εκπρόσωπο την υλοποίηση των στρατηγικών και των αποφάσεων που

λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στον τομέα
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της. O Ύπατος Εκπρόσωπος αποτελεί επίσης το θεσμικό όργανο που ομιλεί εκ

μέρους της ΕΕ, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και έχει το καθήκον

της εναρμόνισης των θέσεων των κρατών μελών σε αυτά τα θέματα.

Πλέον των οργανισμών με πολιτικοοικονομικο προσανατολισμό, τα κράτη της

σύγχρονης διεθνής κοινωνική-πολιτειακής ετερότητας (διεθνές σύστημα),

προχώρησαν στην ίδρυση οργανισμών για καθαρά αμυντικούς λόγους, όπως ο

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου44 (Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn,

NATO), γνωστός και ως Βορειοατλαντική Συμμαχία και το Σύμφωνο της

Βαρσοβίας 45 (επίσημα Συνθήκη της Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας)

Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δραστηριοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού

Πόλεμού, αλλά με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και τις πολιτικές

αλλαγές στη πρώην Σοβιετική Ένωση, τα κράτη μέλη άρχισαν να αποσύρονται και

ουσιαστικά ο οργανισμός αυτοκαταργήθηκε, Αντίθετα ο Οργανισμός

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που είναι μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία

χωρών της Δύσης, με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-

μελών σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό,

μορφωτικό), την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων και την αποτροπή

της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες, συνέχισε τη

λειτουργία του αναπροσαρμόζοντας τις αποστολές του και την φιλοσοφία του ως

τη δομή και συγκρότηση των δυνάμεων του 46, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί μια

δυναμική πολιτική διεύρυνσης του με την ένταξη στις τάξεις αρκετών χωρών της

Ανατολικής Ευρώπης, που στο παρελθόν είχαν υπάρξει αντίπαλοι του. Το

ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (North Atlantic

Council), το οποίο αποτελεί το κύριο σώμα και συγκροτείται με τη συμμετοχή των

υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των κρατών-μελών. Συνέρχεται δύο φορές το

χρόνο, ενώ μία μόνιμη ομάδα είναι το εκτελεστικό του όργανο και συνέρχεται επί

εβδομαδιαίας βάσης. Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Μία

φορά κάθε δύο χρόνια διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία

μετέχουν οι Αρχηγοί των Κρατών-Μελών (πρόεδροι και πρωθυπουργοί). Άλλο

44 Ιδρύθηκε από δώδεκα κράτη στις 4 Απριλίου 1949 προκειμένου η Δυτική Ευρώπη να
αποκτήσει μία αίσθηση ασφάλειας έναντι της σοβιετικής απειλής, επικυρώνοντας έτσι και στο
στρατιωτικό πεδίο τη διαίρεση της Γηραιάς Ηπείρου. Σήμερα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία αριθμεί
28 χώρες μέλη.
45 Στρατιωτική συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών κρατών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης,
46 «To NATO μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου αλλάζει τη φιλοσοφία του ως προς τη
συγκρότηση των δυνάμεών του, που από μεγάλες και μαζικές μεταπίπτουν σε ευκίνητες και
ικανές», Πρώην Δκτής του SACEUR, Στρατηγός James L. Jones.
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ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ είναι η Στρατιωτική Επιτροπή (Military Committee), η

οποία αποτελείται από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ) όλων

των κρατών-μελών και συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, ενώ μία μόνιμη ομάδα

είναι το εκτελεστικό όργανο της Στρατιωτικής Επιτροπής και συνέρχεται επί

εβδομαδιαίας βάσης.

Κοινό χαρακτηριστικό των οργανώσεων αυτών είναι ότι όλες διαθέτουν τον

ίδιο βαθμό θεσμοποίησης, στα όργανα εκπροσωπούνται σχεδόν πάντοτε όλα τα

κράτη μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία στερούμενες

δεσμευτικής ισχύος. Κάθε διεθνής οργανισμός διέπεται από το δικό του ιδιαίτερο

καταστατικό, την ιδιαίτερη ιδρυτική του πράξη/σύμβαση/συνθήκη, η οποία, όπως

είδαμε, ορίζει τους σκοπούς, τα όργανα, τις αρμοδιότητες κλπ. του ΔΟ. Από την

άποψη αυτή, κάθε ΔΟ διαφέρει από τον άλλο και, συνεπώς, δεν υπάρχει ένα κοινό

δίκαιο για όλους τους ΔΟ47.

1. 6 Διεθνής Ευθύνη Διεθνών Οργανισμών

Η διεθνής ευθύνη των οργανισμών συνιστά προέκταση της ιδιότητας των να

είναι αποδέκτες των κανόνων του διεθνούς δικαίου. (Η ευθύνη απορρέει ως

παθητική έκφανση της νομικής προσωπικότητας των ΗΕ και γενικά των

Οργανισμών). Το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων (ΔΕΣ) ή διεθνές ανθρωπιστικό

δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις (ΔΑΔ) είναι ένα σύνολο κανόνων

και αρχών συμβατικού και εθιμικού χαρακτήρα48, το οποίο στοχεύει στη επίλυση

ζητημάτων ανθρωπιστικής φύσεως που αφορούν και προκύπτουν άμεσα από

ένοπλες συρράξεις, διεθνούς ή μη χαρακτήρα. Το πλέγμα αρχών και κανόνων του

επιδιώκει, αφενός, να προστατεύσει στη διάρκεια ένοπλης σύρραξης τα πρόσωπα

που δεν μετέχουν (άμαχοι) ή δεν μετέχουν πια (τραυματίες, ασθενείς ναυαγοί ή

αιχμάλωτοι) στις εχθροπραξίες. Αφετέρου, να περιορίσει τα μέσα και τις μεθόδους

πολέμου, που μπορούν να επιλέγουν τα Μέρη στη σύρραξη49. Οι υποχρεώσεις για

την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου (ΔΑΔ) δεσμεύουν

τόσο τα μέλη του διεθνούς οργανισμού που διεξάγει επιχειρήσεις, όσο και τα

όργανα του. Η υποχρέωση των διεθνών οργανισμών να σέβονται το ΔΑΔ,

47 Ζάικος, Νικόλαος. «Ανακεφαλαιωση Βασικών Εννοιών Διεθνούς Δικαίου.» Σημειώσεις
Παραδόσεων Ακαδημαϊκου Έτους 2014-2015. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015.
48 Πρόκειται για ένα δίκαιο απλό, που ισορροπεί ανάμεσα στη λογική και την ηθική, αλλά
συγχρόνως και πολύπλοκο διότι μόνο οι τέσσερεις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 (ΣΓ’49) και τα
Πρωτόκολλα του 1977 (ΠΠ’77), περιλαμβάνουν πλέον των 600 διατάξεων.
49 Μαρούδα, Μαρία - Ντανιέλλα. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δίκαιου :Το ανθρωπιστικό δίκαιο των
ενόπλων συρράξεων Κεφάλαιο 17. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, n.d.



Σελίδα 28 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

προκύπτει απευθείας και από αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, που

αντιμετωπίζοντας καταστάσεις απειλής ή διατάραξης της διεθνούς ειρήνης και

ασφάλειας, προχωρεί στην εξουσιοδότηση εμπλοκής περιφερειακών οργανώσεων

στη διαχείριση - επίλυση των εν λόγω κρίσεων. Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων

που συμμετέχουν ως τμήμα πολυεθνικής δύναμης διεθνούς οργανισμού 50, και

που ενδεχομένως μπορεί να εμπλακούν σε εχθροπραξίες, έχουν το καθεστώς του

μαχητή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από

τη σκοπιά του ΔΑΔ. Οι βασικές αρχές που απορρέουν από τον παραπάνω

χαρακτηρισμό και διευκολύνουν στην προσέγγιση της φιλοσοφίας του δικαίου,

είναι η αρχή της διάκρισης μαχητών αμάχων, στρατιωτικών/πολιτικών στόχων, η

απαγόρευση επίθεσης εναντίον όσων είναι εκτός μάχης (hors de combat), η

απαγόρευση πρόκλησης ανώφελου πόνου, η αρχή της αναγκαιότητας και η αρχή

της αναλογικότητας.51

1.6.1. Σημαντικότερες Παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού

Δικαίου.

Εγκλήματα Πολέμου, χαρακτηρίζονται όσα εγκλήματα γίνονται κατά τη

διάρκεια ενόπλων συρράξεων, διεθνούς ή μη χαρακτήρα και τα οποία

διαπράττονται από μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε βάρος ενόπλων δυνάμεων ή

αμάχων του αντίπαλου μέρους στην ένοπλη σύρραξη, ή από αμάχους κατά μελών

των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων αμάχων του αντίπαλου μέρους στη σύρραξη.

- Εγκλήματα Κατά της Ανθρωπότητας, χαρακτηρίζονται εκείνα που

περιλαμβάνουν πράξεις που συνιστούν ιδιαιτέρως ειδεχθή εγκλήματα, αφού δεν

πρόκειται για μεμονωμένα ή σποραδικά γεγονότα, αλλά αποτελούν είτε μέρος μιας

ευρύτερης πολιτικής, είτε εκτεταμένες ή συστηματικές πρακτικές παραβιάσεων που

ανέχεται ή συντονίζει κυβέρνηση, ή μία de facto εξουσία.

- Έγκλημα της Γενοκτονίας: Η γενοκτονία, ως ειδική περίπτωση

εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, μπορεί να διαπραχθεί τόσο σε καιρό ειρήνης

όσο και σε καιρό πολέμου και διαφέρει από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

ως προς το ότι στρέφεται κατά ειδικά προκαθορισμένης ομάδας του άμαχου

πληθυσμού, που διακρίνεται για λόγους εθνικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς, με

50 Υπό τον όρο ότι το όργανο ή ο αντιπρόσωπος ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του και
εκτελεί μια συγκεκριμένη αποστολή για λογαριασμό των ΗΕ.
51 Μαρούδα, Μαρία - Ντανιέλλα. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δίκαιου :Το ανθρωπιστικό δίκαιο των
ενόπλων συρράξεων Κεφάλαιο 17. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, n.d.
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στόχο αυτή να καταστραφεί, εξαιτίας της παρουσίας της ως συμπαγούς

κοινότητας.

1.6.2. Διάκριση του δικαίου του πολέμου/ jus in bello από το δίκαιο

προσφυγής στην βία /jus ad bellum52.

Το ΔΕΣ απευθύνεται στην πραγματικότητα των επιπτώσεων του πολέμου και

ρυθμίζει ζητήματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, αφού η χρήση βίας εκδηλωθεί.

Δεν αναφέρεται στους λόγους ή τη νομιμότητα της ίδιας της προσφυγής στη βία.

Πρόκειται δηλαδή για αυτό που ονομάζουμε jus in bello (το δίκαιο πολέμου ή

δίκαιο κατά τον πόλεμο). Αν και διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση σχετίζεται

ευθέως με το παραδοσιακό jus ad bellum, δηλαδή, το δικαίωμα προσφυγής στον

πόλεμο. Η διάκριση, όμως, των δύο κλάδων δικαίου, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού

σήμερα η προσφυγή στη βία απαγορεύεται 53. Οι συνέπειες της διάκρισης jus ad

bellum και jus in bello είναι α) ότι καθιερώνεται ισότητα των εμπολέμων Μερών

ενώπιον του ΔΕΣ, β) οι διατάξεις του ΔΕΣ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη

νομιμότητα ή μη της χρήσης βίας, γ) τα επιχειρήματα του δικαίου απαγόρευσης

χρήσης βίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του ΔΕΣ

(διαφορετικά επαναφέρουμε το δόγμα του δίκαιου πολέμου). Πρόκειται για δύο

κλάδους του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται παράλληλα. Σήμερα, η αντίληψη

για την διατήρηση του διαχωρισμού των δύο κλάδων του διεθνούς δικαίου

υφίσταται ρωγμές. Είναι ορατός ο κίνδυνος επαναφοράς του «δίκαιου πολέμου»

καθώς είναι γενικώς αποδεκτό ότι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η άρση του

διπολισμού σηματοδότησε μία σειρά ανακατατάξεων και αλλαγών και νέες

γεωπολιτικές ισορροπίες και συσχετισμούς, καθώς ανέκυψαν με σειρά νέας

μορφής απειλών, που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον

ασφάλειας, δίδοντας έτσι στην έννοια της ασφάλειας τελείως διαφορετικές

διαστάσεις από αυτές που η διεθνής κοινότητα ήταν προετοιμασμένη να

αντιμετωπίσει.

52 Μαρούδα, Μαρία - Ντανιέλλα. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δίκαιου :Το ανθρωπιστικό δίκαιο των
ενόπλων συρράξεων Κεφάλαιο 17. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, n.d.
53 Άρθρο 2 παρ. 4 και 51 Χάρτη ΗΕ
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1. 7 Συμπερασματικές Σκέψεις

Από τον 17ο αιώνα, δηλαδή από την συνθήκη της Βεστφαλίας, με έναν

εντυπωσιακά μεγάλο ιστορικό διασκελισμό, βρισκόμαστε ξαφνικά στο τέλος της

εποχής της νεωτερικότητας, θεσμικά, συνταγματικά, πολιτικά, αλλά και της

ισορροπίας και των βεβαιοτήτων του διπολικού κόσμου. Βρισκόμαστε, με άλλα

λόγια, αντιμέτωποι με μία μετεξέλιξη της έννοιας της ασφάλειας όπως αυτή την

αντιλαμβάνονταν μέχρι τότε η διεθνής κοινότητα, το διεθνές σύστημα ισχύος54.

Αυτή η νέα έννοια της ασφάλειας αποκόπτεται καταρχάς, σχεδόν πλήρως, από την

έννοια της κυριαρχίας και πιο συγκεκριμένα από την έννοια της εξωτερικής

κυριαρχίας. Γίνεται, για την ακρίβεια, η ίδια η έννοια της ασφάλειας ο κύριος
μοχλός αμφισβήτησης και αλλοίωσης της έννοιας της κυριαρχίας 55. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι διαμορφώνονται εκ των πραγμάτων διεθνείς

προδιαγραφές ασφάλειας που υπερβαίνουν απολύτως και τον ρόλο των

κυρίαρχων κρατών και τον ρόλο των κλασικών διεθνών οργανισμών. Κυρίως τον

ρόλο του ΟΗΕ, αλλά και πολύ σημαντικών περιφερειακών οργανισμών, όπως ο

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και η ίδια η

Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Νοrth Αtlantic

Τreaty Οrganizatiοn, NATO).

54 Ι. Στεφανίδη, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Θεσσαλονίκη 2006 σελ. 10
επ
55 Χ. Ανθόπουλου – Ξ. Ι. Κοντιάδη – Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Ασφάλεια και δικαιώματα στην
κοινωνία της διακινδύνευσης, Σάκκουλας Αντ. Ν., 2005 Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σελ. 37 επ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΣΤΗΜA

«Η κάθε εποχή έχει το δικό της είδος πολέμου, με τους δικούς του
περιοριστικούς όρους και τις δικές του ιδιόμορφες προκαταλήψεις» 56

Γενικά

Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφηκαν μεγάλες αλλαγές στο

ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και στον

εσωτερικό ιστό των χωρών που συναρτώνται κυρίως με την ποσοτική και ποιοτική

διαφοροποίηση και την εμφάνιση νέων απειλών, πυροδοτώντας έτσι ραγδαίες

εξελίξεις και μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, καθώς νέα δεδομένα, αλλάζουν

τις ισορροπίες και δημιουργούν νέους συσχετισμούς. Ουσιώδης διαφορά σε σχέση

με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου είναι ότι σήμερα η στρατηγική ασφαλείας δεν

μπορεί να είναι ούτε στατική ούτε παθητική, αλλά πρέπει να υιοθετηθεί μια

στρατηγική δέσμευσης, αντιμετώπισης των προκλήσεων και των προβλημάτων

και σύγκλισης των στρατηγικών για την ασφάλεια, της συλλογικής δράσης και των

διεθνών συνεργασιών. Στην εποχή λοιπόν που όλα αλλάζουν με ασύλληπτες

ταχύτητες, οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν νέες, πρωτόγνωρες και

απρόβλεπτες απειλές, που επιβάλλουν σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς να

απαντήσουν με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η ελευθερία και η ασφάλεια

είναι δύο έννοιες, για την ακρίβεια δύο αξίες, απολύτως συνδεδεμένες μεταξύ τους,

συνυφασμένες δε και οι δύο με το κράτος δικαίου, με το συνταγματικό κράτος,

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και διήρκησε περίπου έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Ασφάλεια σημαίνει προστασία, πρωτίστως, της ζωής και της ελευθερίας. Ως εκ

τούτου, η προσωπική ασφάλεια όπως αυτή κατοχυρώνεται στις αντίστοιχες

διατάξεις τουλάχιστον όλων των δυτικών ή δυτικότροπων συνταγμάτων και στην

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι το σημαντικότερο

ίσως στοιχείο του σκληρού πυρήνα του κράτους δικαίου 57.

Η έννοια της ασφάλειας πλέον προσλαμβάνει ολιστική διάσταση, αφού οι

απειλές πλέον δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά τελείως διαφορετικές οντότητες

56 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz: Περί του πολέμου. Μετάφρ. Νατάσα Ξεπουλιά. 6η
έκδοση, «Βάνιας», Θεσσαλονίκη 1999
57 J. Rivero (Διευθυνση: Καθηγητης Σπ. Φλογαϊτης) Οι δημόσιες ελευθερίες Ι. Τα δικαιώματα
του ανθρώπου. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή, 1994.
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πέραν του κράτους ως υποκειμένου του διεθνούς δικαίου και κάτι πέραν του

κλασικού διεθνούς οργανισμού, οι οποίες έχουν ελάχιστη σχέση με την θεωρία του

διεθνούς δικαίου. Οι νέες οντότητες μας οδηγούν σε ένα νέο σύστημα διεθνούς

ισχύος που μέσω διεθνών προδιαγραφών ασφάλειας, αποσυνδέεται από το πεδίο

του εθνικού κράτους, λαμβάνοντας υπόψη και την πρωτόγνωρη οικονομική και

τεχνολογική αλληλεξάρτηση που έχει αναπτυχθεί, επιβάλλοντας – επιτάσσοντας

τη συνεργασία όλων των θεσμικών παικτών της διεθνούς σκηνής ώστε να

αντιμετωπιστούν. Καθώς καμία χώρα, κανείς οργανισμός δεν μπορούν μονομερώς

να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας του διεθνούς περιβάλλοντος, ια παγκόσμια

έννοια της διακινδύνευσης που συνδέεται πλέον με μία «παγκόσμια κατάσταση

ανάγκης», η οποία κλιμακώνεται με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτόν με

τον οποίο είχε σχεδιασθεί η αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης - κρίσης στο

πλαίσιο του εθνικού κράτους και των εθνικών συνταγμάτων το δεύτερο μισό του

19ου και ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Αυτό συμβαίνει γιατί μετάπτωση μιας

υπάρχουσας κατάστασης σε κατάσταση κρίσης συμβαίνει όταν ένα εχθρικό

γεγονός που προκαλεί αναταραχή ή µια μεταβολή των σχέσεων των

εμπλεκομένων μερών ενεργοποιεί τρεις σχετικές μεταξύ τους αντιλήψεις, και

συγκεκριμένα 58 ότι: πρώτον, απειλείται µια ή περισσότερες θεμελιώδεις αξίες,

δεύτερον, ο διατιθέμενος χρόνος για απάντηση είναι περιορισμένος, και τρίτον,

υπάρχει υψηλή πιθανότητα εμπλοκής σε πολεμικές εχθροπραξίες, πριν αναιρεθεί

η πρόκληση. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά συνθέτουν µια κατάσταση κρίσης, που

όταν μιλάμε για αυτές πρέπει να έχουμε υπόψη μας ορισμένες απλές αλήθειες.

Καταρχήν, αναφερόμαστε σε µια έκτακτη περίσταση. Ένα γεγονός που ανατρέπει

την συνηθισμένη κατάσταση πραγμάτων. Ταυτόχρονα, η αναφορά σε µια

κατάσταση κρίσης πάντα σημαίνει και χειροτέρευση της προϋπάρχουσας

κατάστασης. Οι δύο αυτές απλές αλήθειες συνοδεύονται και από µια τρίτη: την

ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των απειλών που δημιουργεί η κρίση στην

υφιστάμενη κατάσταση.

2.1 Ορισμοί – Ερμηνείες – Επεξηγήσεις Εννοιών και Όρων

2.1.1. Τι είναι κρίση και ποιες οι επιπτώσεις της;

Όταν αναφερόμαστε στο φαινόμενο των κρίσεων πρέπει να έχουμε πάντα

κατά νου ορισμένες απλές αλήθειες. Καταρχήν, αναφερόμαστε σε µια έκτακτη
περίσταση, δηλαδή ένα γεγονός που ανατρέπει την συνηθισμένη κατάσταση

58 Αλειφαντής, Στέλιος. Η Κρίση της FYROM. Αθήνα, 2003.
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πραγμάτων. Ταυτόχρονα, η αναφορά σε µια κατάσταση κρίσης πάντα σημαίνει και

χειροτέρευση της προϋπάρχουσας κατάστασης. Οι δύο αυτές απλές αλήθειες

συνοδεύονται και από µια τρίτη: την ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των
απειλών που δημιουργεί η κρίση στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτή η επίκληση

για άμεση δράση προσδίνει στα φαινόμενα των κρίσεων τον δραματικό χαρακτήρα

τους.

Το φαινόμενο της κρίσης καθίσταται έτσι ευδιάκριτο και στην ουσία

αντιπροσωπεύει µια μεταβολή στην μορφή ή αύξηση της έντασης της ρηξιγενούς

αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µε µια υψηλή πιθανότητα

στρατιωτικών εχθροπραξιών, η οποία στη συνέχεια αποσταθεροποιεί τις μεταξύ

τους σχέσεις και συνιστά πρόκληση στη δομή ενός διεθνούς συστήματος στο

επίπεδο που εκδηλώνεται. Ο «καταλύτης» της διεθνούς κρίσης συνίσταται στην

εκδήλωση συγκεκριμένης πρόκλησης που ανατρέπει την υπάρχουσα

κατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στα μέρη και απειλεί µε αστάθεια την

σταθερότητα του συστήματος ή υποσυστήματος που εκδηλώνεται. Όποιος και αν

είναι ο «καταλύτης» για µια κρίση, αυτός ενεργοποιεί την αντίληψη της απειλής
για ένα τμήμα των συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων ενός κράτους Α. Η

απάντησή του, στη συνέχεια, οδηγεί σε εντονότερες ρηξιγενείς αλληλεπιδράσεις

ανάμεσα στο κράτος Α και το κράτος Β και πιθανότατα και σε άλλα κράτη,

συνοδευόμενη από την πιθανότητα βίαιης εξέλιξης. Με λίγα λόγια, µια διεθνής

κρίση χαρακτηρίζεται από υψηλότερη της συνήθους ένταση, αναταραχή και

αστάθεια στις διακρατικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται µε τροποποιημένες

αντιλήψεις στο επίπεδο του δρώντος. Η διασύνδεση μεταξύ των εννοιών των

επιπέδων της μονάδας και του συστήματος, μπορεί να φανεί σε δύο διαφορετικές

περιπτώσεις : όταν µια κρίση για όλους τους δρώντες είναι ταυτόχρονη, καθώς

επίσης και όταν οι κρίσεις [που αντιλαμβάνεται ο καθένας τους] επικαλύπτονται

αλλά δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Οι κρίσεις φαίνεται αρχικά να μοιάζουν µε τους σεισμούς. Όμως διαφέρουν

ριζικά από αυτούς σ’ όλες τις διαστάσεις πλην µόνο µιας: αποτελούν και οι δύο
µια ρήξη µε την υπάρχουσα κατάσταση στην κατεύθυνση της επιδείνωσης.

Εδώ, όμως, εξαντλείται κάθε επιφανειακή ομοιότητα μεταξύ του φυσικού και του

κοινωνικού φαινομένου. Αντίθετα µε τους σεισμούς, οι κρίσεις είναι πλέον

φαινόμενα πλήρως κατανοητά και προσπελάσιμα από αναλυτική σκοπιά σ’ όλες

τις φάσεις εκδήλωσης τους. Επομένως, η αντιμετώπιση των κρίσεων - από την
πρόληψη, αναγνώριση, μέχρι και την διαχείριση – είναι εντελώς εφικτή.
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Επιπλέον πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι το φαινόμενο της σύγκρουσης

ή διαμάχης, διαφοροποιείται από εκείνο της κρίσης µε µια σειρά ποιοτικά

χαρακτηριστικά. Γενικότερα, η σύγκρουση/ διαμάχη είναι έκφραση ετερογενών

συμφερόντων, αξιών και πεποιθήσεων, η οποία εμφανίζεται καθώς νέοι

σχηματισμοί-φορείς της κοινωνικής αλλαγής έρχονται σε αντιπαράθεση µε

κατεστημένους περιορισμούς. Η διαμάχη αφορά πάντα πόλωση θέσεων
ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη και το διακύβευμα είναι η μεταβολή αυτών των

δεδομένων θέσεων. Η μεταβολή των θέσεων των αντιτιθεμένων πλευρών μπορεί

να προέλθει από τρεις ευδιάκριτες κατευθύνσεις. Καταρχήν, η μεταβολή δύναται

να προέρχεται από διαδικασίες της επιβολής της μιας πλευράς να αλλάξει την

τοποθέτηση της επιβολή που μπορεί να προέλθει από ήττα σε πόλεμο, από ήττα

σε κρίση, αλλά και από «διολίσθηση» μιας πλευράς σε κατάσταση

φιλανδοποίησης», δηλαδή µια κατάσταση δομικής αδυναμίας μιας πλευράς κατά

την οποία η κυριαρχία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της περιορίζεται

σημαντικά από τα όρια ανοχής της άλλης πλευράς. Δεύτερο, μεταβολή θέσεων

δύναται να προέρχεται από εσωτερική αλλαγή της μιας πλευράς και τρίτον από

διαπραγμάτευση. Είναι προφανές ότι κάθε σύγκρουση ή διαµάχη δεν είναι κρίση,

αλλά πάντως κάθε κρίση εκδηλώνεται στο πλαίσιο  μιας  διαμάχης ακόμη και στην

οριακή εκείνη περίπτωση όπου το ξέσπασμα µιας κρίσης εγκαινιάζει µια διαμάχη.

Η διαμάχη είναι ανταγωνιστική διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή

περισσότερα ζητήματα διενέξεων. Αντίθετα η κρίση αφορά και εξελίσσεται γύρω

από ένα προσδιορισμένο  ζήτημα στο οποίο αυξάνεται η ένταση της εχθρικής

αλληλεπίδρασης.

2.1.2. Ερμηνεία του όρου «Ασύμμετρη Απειλή»

Η αναφορά για διαφορετικές οντότητες πέραν του κράτους ως υποκειμένου

του διεθνούς δικαίου και κάτι πέραν του κλασικού διεθνούς οργανισμού, που

αποτελούσαν το αντίπαλο δέος για τους υπόλοιπους δρώντες στο διεθνές

περιβάλλον μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, αφορά νέου τύπου απειλές για τις

οποίες υπάρχει ασάφεια σχετικά με τον πυρήνα προέλευσής τους και το

σημαντικότερο είναι ότι ενέχουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού εκφράζοντας έναν

κόσμο όπου οι απαιτήσεις της «Άμυνας» έχουν ενοποιηθεί με αυτές της

«Ασφάλειας».
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Οι οντότητες αυτές ορίζονται ως «ασύμμετρες απειλές 59» και είναι εκείνες οι

προσπάθειες υπονόμευσης της ισχύος ενός αντιπάλου, οι οποίες στηρίζονται στην

εκμετάλλευση των αδυναμιών του, με χρήση μέσων που διαφέρουν σημαντικά

από τον συνήθη τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων του αντιπάλου60. Συγκεκριμένα

αποβλέπουν στην υπονόμευση της ισχύος ενός αντιπάλου μέσω της μεταβολής

όλων των κρίσιμων εννοιών που συνδέονται με το κρατικό φαινόμενο, με το

φαινόμενο της κυριαρχίας και με το φαινόμενο της ασφάλειας, εκμεταλλευόμενες

τις αδυναμίες του, κάνοντας χρήση μέσων που διαφέρουν σημαντικά από τον

συνήθη συμβατικό τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων, οι οποίες συνήθως

εκδηλώνονται στο εσωτερικό ενός κράτους ή μιας κοινωνίας, από την εκδήλωση

της οποίας ο επιτιθέμενος προσδοκά ζημιές και απώλειες πολλαπλάσιες από

αυτές που θα επιτύγχανε με συμβατικές μεθόδους61 . Σύμφωνα με το κείμενο που

υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της 12ης

Δεκ. 2003, κατόπιν εισήγησης του Ύπατου Εκπρόσωπου για την Κοινή Εξωτερική

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) του κ. Javier Solana Madariaga,

«φαίνεται πλέον απίθανο να υπάρξει μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον κάποιου

από τα κράτη – μέλη. Η Ευρώπη, όμως αντιμετωπίζει νέες απειλές, πιο

ποικιλόμορφες, λιγότερο ευδιάκριτες και λιγότερο προβλέψιμες»62.

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της έννοιας

της ασυμμετρίας με τις «Μη Συμβατικές Συγκρούσεις» οι οποίες έχουν καταγραφεί

στην ιστορία εδώ και πολλούς αιώνες και οι οποίες είναι : «τοπικές συγκρούσεις

περιορισμένης έκτασης, μακράς συνήθως διάρκειας και χαμηλής έντασης μεταξύ

συμβατικών δυνάμεων που έχουν διαφορετικό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας,

αλλά χρησιμοποιούν τις αυτές μεθόδους και έχουν τους αυτούς σκοπούς».63

Αναφορικά με την προέλευσης τους, οι απειλές αυτές, ενέχουν στον πυρήνα

τους την έννοια της ασάφειας, καθώς έχουμε την εμπλοκή στο παγκόσμιο

γίγνεσθαι μη-κρατικών δρώντων (non-state actors), υφίσταται το ενδεχόμενο ένας

αντίπαλος να σχεδιάσει μία στρατηγική, η οποία να μεταβάλλει ριζικά το πεδίο στο

59 Ο όρος «ασύμμετρη απειλή» έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και
συνιστά την μη-παραδοσιακή απειλή προς κυβερνήσεις και συλλογικούς οργανισμούς άμυνας και
ασφάλειας. Για τις ασύμμετρες απειλές (asymmetric threats) και τον ασύμμετρο πόλεμο
(asymmetric warfare) δεν υπάρχουν απόλυτα συμφωνημένοι ορισμοί διεθνώς και τούτο
προκειμένου οι σχεδιασμοί να προλαμβάνουν πιθανές δράσεις και μέσα.
60 Αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, στο κεφάλαιο για τις «Ασύμμετρες Απειλές»
(www.mod.mil.gr)
61 Μπόση Μαίρη, Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων , εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
1999.
62 http://europa.eu.int. Χ. Σολάνα, «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας», Βρυξέλλες, 12 Δεκ. 03.
63 Γενικό Επιτελείο Στρατού / Διεύθυνση Δόγματος (ΓΕΣ/ΔΙΔΟ) «Συγκρούσεις του 21ου Αιώνα».
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οποίο εκτυλίσσεται η σύγκρουση, καθώς από την μία βρίσκεται ένα οργανωμένο

κράτος και από την άλλη έχουμε «ομάδες» συμφερόντων ή τρομοκρατών, ενώ δεν

υπάρχει σαφώς καθορισμένη περιοχή ή θέατρο επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν

καθορισμένοι κανόνες εμπλοκής ή κανόνες πολέμου, και αγνοείται τελείως το

διεθνές νομικά κατοχυρωμένο δίκαιο του πολέμου.. Από πλευράς επιπτώσεων δεν

ενέχουν τον κίνδυνο ενός μεγάλου συμβατικού πολέμου εναντίον των δυνάμεων

του ανεπτυγμένου κόσμου, ωστόσο ενέχουν ισάξιους, ίσως και μεγαλύτερους,

κινδύνους για τους πληθυσμούς και τις κυβερνήσεις τους.

Σε ότι αφορά και το στοιχείο του αιφνιδιασμού. το οποίο τις διακρίνει,

αποβλέπει στην μεγιστοποίηση της προκληθείσας ζημιάς στηριζόμενο στον

χαμηλό βαθμό ετοιμότητας των αρμόδιων κρατικών αρχών, καθώς εμπεριέχουν

προσβολή του στόχου τους από μη αναμενόμενη κατεύθυνση και με μη

αναμενόμενο τρόπο, κάνοντας χρήση όπλων , μέσων και τακτικών με τρόπους,

που δεν προβλέπονταν, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, στη σχεδίαση και τα

σενάρια των ορθολογικά σκεπτόμενων δρώντων (οργανωμένα κράτη). Επίσης μία

απειλή που δεν αντιμετωπίζεται με συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις και μπορεί

να πραγματοποιηθεί από μικρές ομάδες ατόμων οι οποίες επίσης δεν θα

χρησιμοποιήσουν συμβατικά μέσα. Δεν απαιτείται οι ομάδες αυτές να έχουν

πολιτικά ή εθνικά κίνητρα. Μπορεί να έχουν οικονομικά ή προσωπικά κίνητρα. Δεν

γνωρίζουμε πως, πότε και με ποια μέσα θα επιτεθούν. Ο αυξανόμενα

τεχνολογικός πολιτισμός μας και η επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε μεγάλα

αστικά κέντρα, με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, αυξάνουν και την τρωτότητα

στις ασύμμετρες απειλές. Ζούμε σε κοινωνίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό

στην ομαλή συνεργατική λειτουργία μεγάλου αριθμού συστημάτων και λειτουργιών

(συγκοινωνίες, ενέργεια, επικοινωνίες, υδροδότηση, διατροφή, υγεία και

περίθαλψη, διατήρηση της δημόσιας τάξης, οικονομία και εμπόριο, εθνική άμυνα

κ.λπ.). Η αποδυνάμωση μιας ή περισσοτέρων συνιστωσών, ως αποτέλεσμα μιας

καταστροφής μεγάλης έκτασης, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του

κρατικού μηχανισμού, με απρόβλεπτες συνέπειες. Για την αντιμετώπιση

ασύμμετρων απειλών, έχει αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κλάδος ασφαλείας το

λεγόμενο homeland security.

Οι ασύμμετρες απειλές μπορούν να λάβουν πολλές μορφές ανάλογα με τους

στόχους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους και οι

συνέπειες τους μπορεί να είναι τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Σε

στρατηγικό επίπεδο μια ασύμμετρη προσέγγιση αποσκοπεί στην εκμετάλλευση
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των φόβων των πολιτών ώστε να αποδυναμώσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, να

υπονομεύσει την κυβέρνηση ή να εκθέσει τους συμμάχους της, πλήττοντας καίρια

του ηθικό υπόβαθρο του πληθυσμού και δημιουργώντας ένα ισχυρό ψυχολογικό

αλλά και φυσικό επακόλουθο. Σε τακτικό επίπεδο, ένας αντίπαλος μπορεί να

επιδιώκει να μας αναγκάσει σε αλλαγή πορείας ή τακτικής, προβαίνοντας σε

επιθέσεις τις οποίες θα δυσκολευτούμε να αντιμετωπίσουμε και να εμποδίσουμε.

Αυτό σημαίνει ότι παγκοσμίως διαμορφώνεται μια νέα αντίληψη για την

αντιμετώπιση του νέου είδους απειλής, η οποία κλιμακώνεται από την διαρκή

επαγρύπνηση μέχρι τον «απόλυτο» συναγερμό 64. Εν κατακλείδι, είναι σαφές ότι

πλέον η διεθνής κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει μία άλλη μορφή του πολέμου, ο

Ασύμμετρος Πόλεμος και τις παραλλαγές αυτού (Υβριδικός και πόλεμος 4ης

γενεάς), η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί μια ριζική μεταβολή της έννοιας της

επέμβασης 65, καθώς έχει διαφανεί ότι μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικός.

Γενικά, ασύμμετρος θεωρείται ο πόλεμος 66 που διενεργείται από οργανωμένες μη-

συμβατικές ομάδες, βασίζεται στην αναίρεση των κανόνων του δικαίου και του

δικαίου του πολέμου, ενώ χρησιμοποιεί κυρίως χαμηλού σχετικά κόστους όπλα και

επιχειρησιακή δράση που προκαλεί όμως, δυσανάλογα, μεγάλου (ασύμμετρου)

κόστους αποτελέσματα στον υπέρτερο αντίπαλο, τόσο σε ανθρώπινες ζωές και

υλικό όσο και σε ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος. Κύριος σκοπός του είναι η

εξασθένιση/κάμψη της αποφασιστικότητας και της αποτελεσματικής χρήσης των

συντελεστών ισχύος του υπέρτερου αντιπάλου. Δεν θα πρέπει ωστόσο να

θεωρούμε ότι πρόκειται για απειλές οι οποίες επιφέρουν πάντοτε το

προσδοκώμενο από τον αντίπαλο αποτέλεσμα, καθώς, η ομίχλη του πολέμου

(Fog of War), καθιστά πολλές φορές, απρόβλεπτη την εξέλιξη των γεγονότων.

2.1.3. Ιστορικό των Ασύμμετρων Απειλών

Ασύμμετρες απειλές υφίστανται σε πολλά κράτη από παλιά, με

εκπροσώπους τους τις τρομοκρατικές/απελευθερωτικές οργανώσεις (Ερυθρές

Ταξιαρχίες, IRA, ETA). Όμως η «κλασσική» εκείνη τρομοκρατία διαφέρει από τις

σύγχρονες ασύμμετρες απειλές, διότι είχε ξεκάθαρους στόχους (την ανατροπή της

64 Ευ. Βενιζέλου, Από την αντιπροσωπευτική στην ψηφιακή δημοκρατία. Η δημοκρατία ως
πεδίο της νέας πολιτικής. Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του Συντάγματος, Αθήνα, 2003,
σελ. 42 επ.
65 Κ. Τσουκαλά, Πόλεμος και Ειρήνη. Μετά το «τέλος της ιστορίας», Αθήνα, 2006
66 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CF%81%CE%B7_ %CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AE (πρόσβαση
26 Σεπ 15).
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υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης και κατάληψη της εξουσίας ή τη δημιουργία

ανεξάρτητου κράτους) και δρούσε σε σαφώς καθορισμένα γεωγραφικά όρια,

συνήθως εντός εθνικού κράτους. Επιπλέον, επειδή έχοντας ως επιδίωξη να

αποκτήσουν ερείσματα στις τοπικές κοινωνίες και να πάρουν με το μέρος τους το

μεγαλύτερο δυνατό τμήμα του πληθυσμό ή να τύχουν της αποδοχής του, οι

επιθέσεις των οργανώσεων αυτών γινόταν σε συγκεκριμένους κυβερνητικούς

στόχους και με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα ανάμεσα στους πολίτες. Γνώριζαν

δε, ότι η πρόκληση απωλειών στον άμαχο ενείχε τον κίνδυνο αφενός να

απολέσουν την οποία νομιμοποίηση που τους παρείχαν οι πολίτες, αφετέρου την

άμεση και βίαιη αντίδραση του κράτους, που θα είχε σαν αποτέλεσμα την

σύλληψή τους ή τη διάλυσή τους.

 Ως πρώτη μορφή «Ασύμμετρου Πολέμου» μπορεί να θεωρηθεί ο

«Πόλεμος του Βιετνάμ», όπου απέναντι σε έναν συμβατικά οργανωμένο στρατό

(Στρατός ΗΠΑ και Νοτίου Βιετνάμ), αντιπαρατάχθηκε o Βορειοβιετναμικός

στρατός, ένας στρατός ο οποίος είχε μια διαφορετική αντίληψη για τον πόλεμο απ’

ότι οι αντίπαλοι του. Οι Βορειοβιετναμέζοι εκτιμούσαν σε μεγάλο βαθμό τις

πολιτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις ενός πολέμου φθοράς. Έκαναν χρήση, στο

έπακρο των αρχών και της τακτικής του ανταρτοπόλεμου επιδεικνύοντας μάλιστα

υψηλό βαθμό επιδεξιότητας, εφαρμόζοντας μια Κινεζοσοβιετική έκδοση του

ανταρτοπόλεμου προσαρμοσμένη στις επικρατούσες εδαφικές και κοινωνιολογικές

συνθήκες. Υψηλός βαθμός εκπαίδευσης των ανταρτών, αυτοσχέδια μέσα υλικά και

παγίδες, υπόγειες στοές, αιφνιδιαστικές προσβολές, ύπαρξη βάσεων εξορμήσεώς

σε περιοχές που παρείχαν ασφάλεια σ’ αυτούς, ευρισκόμενες σε μεγάλη

απόσταση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ν. Βιετνάμ, και η υιοθέτηση του

δόγματος «χτυπάω και φεύγω», είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία

στηρίχθηκε ο ανταρτοπόλεμος τους, αποφεύγοντας έτσι την απευθείας

αντιπαράταξη, καθώς με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργούσαν γραμμή μετώπου

κάνοντας την αντιμετώπιση τους εξαιρετικά δύσκολη. Γενικά μπορούμε να πούμε

ότι και η μικρότερη λεπτομέρεια της τακτικής τους στο πεδίο της μάχης συνδεόταν

με τον πρωταρχικό πολιτικό τους στόχο, που ήταν η άσκηση πίεσης προς τον

αμερικανικό στρατό, χωρίς να θεωρούν απαραίτητο να νικήσουν σε μια

αποφασιστική στρατιωτική σύγκρουση. «Μόνο ο χρόνος θα νικήσει τον εχθρό»

είχε γράψει ο Χο Τσι Μινχ. Γι’ αυτό οι Βορειοβιετναμέζοι είχαν πεισθεί ότι θα

έπρεπε να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στον πόλεμο, διατηρώντας τη

στρατηγική πρωτοβουλία, έτσι ώστε τελικά να νικήσουν. Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια
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του πολέμου οι ψυχολογικές επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν, από το Βόρειο

Βιετνάμ – Βιετκόνγκ, τόσο προς επίτευξη στρατηγικών στόχων αλλά περισσότερο

για την άμεση υποστήριξη των τακτικών επιχειρήσεων.

 Η ιδεολογική τρομοκρατία ως μορφή ασύμμετρης απειλής όπως τη

βιώνουμε σήμερα, από πολλούς μελετητές θεωρείται ότι έχει τις ρίζες της στην

Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979 και τον δεκαετή πόλεμο που

ακολούθησε. Ο ΗΠΑ εξέλαβαν την Σοβιετική επέμβαση ως τη δική τους ευκαιρία

για να υποχρεώσουν την Σοβιετική Ένωση σε μια ταπεινωτική ήττα από μία

τριτοκοσμική χώρα, όπως είχαν ηττηθεί και αυτές στο Βιετνάμ. Για τον σκοπό

εκμεταλλεύθηκαν το ασίγαστο μίσος των Ισλαμιστών εναντίον των Σοβιετικών. Οι

ΗΠΑ επί σειρά ετών εργάστηκαν μεθοδικά και δημιούργησαν το μηχανισμό εκείνο

που ήταν σε θέση να αντιπαρατεθεί με επιτυχία στην πανίσχυρη Σοβιετική

πολεμική μηχανή. Με την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης και την αποχώρηση των

σοβιετικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τον έλεγχο,

με συνέπεια ο μηχανισμός αυτός να περάσει στα χέρια φανατικών ηγετών

μουσουλμάνων, όπως του Σαουδάραβα κροίσου Μπιν Λάντεν, του Τσετσένου

πρώην στρατηγού του Κόκκινου Στρατού Τσουχάντ Μπουντάγιεφ και του Αφγανού

καθηγητή Αμπντούλ Ρασούλ Σαγιάφ, οι οποίοι τον μετέτρεψαν σε μία οργάνωση

της Ισλαμικής τρομοκρατίας, η οποία οργάνωση έγινε γνωστή με το όνομα Αλ-

Κάιντα. Η οργάνωση αυτή για πολλά χρόνια βρισκόταν στο προσκήνιο, λόγω των

χτυπημάτων που έχει καταφέρει στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, είχε ένθερμη

ιδεολογία και πιστούς οπαδούς άρτια εκπαιδευμένους, διέθετε οικονομική

χρηματοδότηση, σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική και το κυριότερο έχει

διεθνοποιηθεί, εκμεταλλευόμενη άριστα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Από

τα στενά γεωγραφικά όρια του Αφγανιστάν, η οργάνωση δημιούργησε παρακλάδια

της και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο.
Πέρα της Αλ Κάιντα, η οποία έχει απολέσει αρκετή από την ισχύ της υπάρχουν πλέον και

άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η Ansar al Bayt Maqdis που δραστηριοποιείται

κυρίως στη Χερσόνησο του Σινά, η Tehrik-e-Taliban Punjab με έδρα την ομώνυμη

επαρχία του βορειοανατολικού Πακιστάν, η Μπόκο – Χαραμ στη Νιγηρία και φυσικά  το

Ισλαμικό Κράτος, αρχικά γνωστό ως Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε 67.

Το ΙΚ είναι μία ενεργή τζιχαντιστική στρατιωτική οργάνωση του Ιράκ και της

Συρίας, η οποία ιδεολογικά έχει ελάχιστες διαφορές με τα άλλα ακραία ισλαμιστικά

κινήματα. Το Ισλαμικό Κράτος έχει όμως ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, καθώς

67 Ο όρος «Λεβάντε» αναφέρεται επίσης ως «Ανατολής», «Συρίας» ή «Αλ-Σαμ».
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έχει εδραιωθεί ως γεωγραφική οντότητα, αφού στις 29 Ιουνίου 2014 ανακήρυξε

μονομερώς την ίδρυση χαλιφάτου, σε μια έκταση που περιέχει περιοχές της

Συρίας και του Ιράκ, ενώ δημιουργεί δομές που αποσκοπούν στο να προστατεύει

και να επεκτείνει τον έλεγχο του κράτους. Λειτουργώντας προς αυτή την

κατεύθυνση το Ισλαμικό Κράτος επιδεικνύει γεωπολιτική συμπεριφορά και για όσο

εξακολουθεί να επιβιώνει, αποτελεί γεωπολιτική πρόκληση.

 Στα τέλη του 20 αιώνα με τη ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών

και τη διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου, δόθηκε νέα διάσταση στην έννοια της

επικοινωνίας και στη διακίνηση της πληροφορίας, οδηγώντας έτσι στην ανάδειξη

της πληροφόρησης ως κινητήρια δύναμη της νέας εποχής. Πλέον η λειτουργία της

κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Οι επιθέσεις στον

κυβερνοχώρο μπορεί να επηρεάσουν απλούς χρήστες του διαδικτύου, μεγάλες

εταιρείες ή ακόμα και χώρες σε όλο τον κόσμο.68 Η πρώτη καταγεγραμμένη

κυβερνοεπίθεση έχει πάρει το όνομα «The Morris Worm». Ο Morris είναι γιος

πρώην υπαλλήλου της NSA και έγινε διάσημος γιατί δημιούργησε το περιβόητο

Morris worm. Το πρώτο δηλαδή worm που διαδόθηκε μέσω του ίντερνετ.

Μεγαλούργησε τη δεκαετία του '80, την εποχή που το διαδίκτυο βρισκόταν ακόμα

στα σπάργανα, καθώς είναι και ο πρώτος ψηφιακός απατεώνας που διώχθηκε

ποινικά το 1986 στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 6.000 υπολογιστές σε πανεπιστήμια,

ερευνητικά κέντρα, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μολύνθηκαν με τον ιό

τύπου worm. Το 1990 ο Morris καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή, εξέτισε

400 ώρες εθελοντικής εργασίας και πλήρωσε πρόστιμο 10.500 δολαρίων.

 Η παράνομη και παράτυπη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα

προϋπήρχαν σαν κοινωνικά φαινόμενα, αλλά στις μέρες μας έχουν λάβει και αυτά

εκρηκτικές διαστάσεις και απειλούν συθέμελα τη σταθερότητα αρκετών κρατών.

 Στις σημερινές απειλές, εκτός από την εμπλοκή σε μάχη, πλέον

περιλαμβάνονται η χρησιμοποίηση διπλωματικών μεθόδων, σύγχρονων

επικοινωνιών, ψηφιακή διπλωματία, χρήση των κοινωνικών δικτύων και των

διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Αυτό το σύνολο μεθόδων, προσπαθειών,

κινήσεων, είναι γνωστό ως υβριδικός πόλεμος, που ουσιαστικά αποτελεί την νέα

πραγματικότητα του πολέμου. Γενικεύοντας υβριδικός πόλεμος είναι μια

στρατιωτική στρατηγική που συνδυάζει συμβατικά μέσα, ασύμμετρες επιθέσεις και

68 Παναναστασίου, Αφροδίτη. « securityreport.gr.» Κυβερνοπόλεμος και Ελλάδα Τεχνολογίες
hacking, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο. 18 Φεβρουάριος 2015.
http://www.securityreport.gr/magazine-archive/year-2015/itemlist/category/285-issue-40
(πρόσβαση Αύγουστος 20, 2015).
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κυβερνοπόλεμο. Οι οικονομικές πιέσεις, στρατιώτες με υπερσύγχρονο εξοπλισμό

που όμως δεν φορούν εθνόσημα, επιβολή κυρώσεων, προπαγάνδα,

κυβερνοπόλεμος, κατασκοπεία. Αυτά είναι, όπως όλα δείχνουν, η νέα μορφή που

έχουν οι συγκρούσεις σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Το ΝΑΤΟ ονομάζει αυτό το

νέο φαινόμενο «υβριδικό πόλεμο» και θεωρεί ότι κύριος εκφραστής αυτού του

είδους πολέμου είναι η Ρωσία. Στη θεωρία του πολέμου, οι μορφές του υβριδικού

πολέμου δεν είναι κάτι το καινούργιο. Ο μεγάλος Κινέζος θεωρητικός του πολέμου

Σουν Τζου συμβούλευε πάντα τους μαθητές του να επιδιώκουν πολέμους που δεν

θα χρειαστεί να κηρύξουν, αλλά να επιδιώκουν αυτούς που κερδίζονται χωρίς

μάχη. Αρκεί ένα κέντρο να συντονίζει μέτρα οικονομικής πολιτικής, κρατικής

προπαγάνδας, πράξεων δολιοφθοράς και κυβερνοπολέμου σε μία μη γραμμική

διαδικασία έτσι ώστε ουδέποτε να μπορεί να αποδειχθεί η πατρότητά τους.

2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ασύμμετρων Απειλών

Το τρομακτικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 διαφοροποίησε τα

δεδομένα της άμυνας και γενικότερα της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και

προβλημάτισε έντονα την διεθνή κοινότητα ως προς τον τρόπο εκδήλωσης των

ασύμμετρων απειλών και των καταστροφικών τους συνεπειών, οι οποίες

λειτούργησαν ως καταλύτης, αλλάζοντας με δυναμικό τρόπο το χαρακτήρα των

ευρω-αμερικανικών σχέσεων. Στο νέο πλαίσιο, οι ΗΠΑ άρχισαν να αξιολογούν την

Ευρώπη με όρους αμυντικών ικανοτήτων και προβολής στρατιωτικής ισχύος.

Επίσης, επέλεξαν να υποβαθμίσουν τον διατλαντικό διάλογο στο επίπεδο του

«χάσματος δυνατοτήτων», θεωρώντας ως απαραίτητες και αυτονόητες τις

μονομερείς επιλογές τους69. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένας νέος κόσμος, όπου η

γραμμή που διαχωρίζει την εξωτερική ασφάλεια από την εσωτερική είναι πλέον

εξαιρετικά θολή. Τα σύνορα μεταξύ ειρήνης και πολέμου έχουν γίνει δυσδιάκριτα

και ο πόλεμος τείνει να «χωνευτεί» μέσα στην ειρήνη. Σε αυτόν τον θολό κόσμο

προκύπτουν νέες, πρωτοφανέρωτες, προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν

αναχρονιστικές πολλές από τις παλαιές μας αντιλήψεις και απαιτούν μια νέα

προσέγγιση και αντιμετώπιση. Οι ασύμμετρες απειλές εκμεταλλεύονται τις

ευκολίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σημερινό ανοικτό και ανεκτικό

διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς

τους. Ο όρος «παγκοσμιοποίηση» είναι ευμετάβλητος και σημαίνει την

69 Σ. Ντάλης & Π. Τσάκωνας, «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε
Σταυροδρόμι», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2004.
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παγκόσμια ολοκλήρωση και δυναμικό ανταγωνισμό, μεταξύ ενός μεταβλητού

περιβάλλοντος οικονομικών αντιπάλων70. Θεωρείται ότι είναι το σύγχρονα

ορισμένο «διεθνές σύστημα», το οποίο διαδέχθηκε τον Ψυχρό Πόλεμο και τον

διπολισμό μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν έχει τα

θεμέλιά της στην ειδική θέση που κατέχουν σήμερα οι ΗΠΑ, ως η απόλυτη

στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη στον κόσμο. Η κυριαρχία του έθνους -

κράτους τείνει να αντικατασταθεί από διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης είναι η ταχεία, αυξανόμενη και

διασυνοριακή ροή αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων, χρήματος, τεχνολογίας,

πληροφοριών, ιδεών, κουλτούρας, εγκλήματος και όπλων. Συνεπώς, η

παγκοσμιοποίηση μετέτρεψε ριζικά το γεωπολιτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι

εξωτερικές απειλές να έχουν λάβει και διεθνικές μορφές. Στον παγκοσμιοποιημένο

πλανήτη μας oι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν το πλέγμα των

ασύμμετρων απειλών, είναι:

 Η άνιση ανάπτυξη και η ανισομερής κατανομή του πλούτου, όπου από

τη μια πλευρά βρίσκεται ο άφθονος πλούτος και από την άλλη απύθμενη φτώχεια,

οδηγούν στην πυροδότηση μεγάλων και αξεπέραστων οικονομικών, πολιτικών και

κοινωνικών διαφορών. Οι διαφορές αυτές γίνονται όλο και πιο έντονες και

ανεπίλυτες, προκαλώντας βαθιά και αγεφύρωτα ρήγματα τόσο μεταξύ των κρατών

όσο και στο εσωτερικό αυτών και τη σταδιακή στεγανοποίηση και απομόνωση των

κοινωνικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές του πληθυσμού αποκομμένες από τον

κοινωνικό ιστό βιώνουν συναισθήματα απόγνωσης και οργής, ίσως και μίσους και

έτσι αποτελούν εύκολους στόχους για προσηλυτισμό στις επιδιώξεις και τις

στοχεύσεις μη-κρατικών δρώντων (non-state actors), πολυεθνικών εταιρειών ή

πολυεθνικών ομάδων συμφερόντων που εμπλέκονται σε εγκληματικές ή

τρομοκρατικές δραστηριότητες.

 Οι ηγεμονικές συμπεριφορές, οι διεθνείς επεμβάσεις και οι στρατηγικοί

ανταγωνισμοί, οξύνουν τα περιφερειακά προβλήματα και αποσταθεροποιούν το

σύγχρονο διεθνές σύστημα. Ιδιαίτερα ο ηγεμονισμός που λειτουργεί είτε προς την

κατεύθυνση της κατάργησης του διεθνούς συστήματος εγκαθιδρύοντας μια

παγκόσμια αυτοκρατορία είτε προς την κατεύθυνση του ελέγχου με ποικίλους

μηχανισμούς του καθεστώτος της κρατικής κυριαρχίας, αποτελεί βασικό αίτιο

70 Λουκάς Ι., «Ασύμμετρες απειλές και παγκόσμια ασφάλεια μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μία
γεωστρατηγική προσέγγιση», Διημερίδα ΑΣΠ για τις Ασύμμετρες Απειλές στον 21ο Αιώνα,
Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 2003.
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ανάπτυξης ασύμμετρων απειλών.

 Επίσης οι εθνοφυλετικές συγκρούσεις, η οικονομική μετανάστευση και η

μαζική παράνομη μετακίνηση οικονομικών μεταναστών, η διεθνής τρομοκρατία, το

παγκόσμια δικτυωμένο οργανωμένο έγκλημα, τα όπλα μαζικής καταστροφής, η

ηλεκτρονική τρομοκρατία και τα εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας και τέλος ο

θρησκευτικός και εθνικιστικός φονταμενταλισμός, αποτελούν παράγοντες που

εντάσσονται στο πλέγμα των ασύμμετρων απειλών

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όλα τα κράτη πλέον σήμερα

καλούνται αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν θέματα, τα οποία στο μεγαλύτερο

μέρος τους συνθέτουν αυτό που σήμερα ονομάζουμε «πλέγμα νέων απειλών

ασφαλείας»71. Οι κύριες απειλές υπονόμευσης της ασφαλείας και παγκόσμιες

προκλήσεις σύμφωνα με την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας72, είναι :

 Μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και των
φορέων τους/των συμβατικών όπλων.

Το ανεξέλεγκτο εμπόριο και η εξάπλωση τεχνολογιών ανάπτυξης και

παραγωγής συγχρόνων οπλικών συστημάτων συμβατικής και ασύμμετρης

φύσεως αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης σε

διεθνές επίπεδο. Πέραν όμως, των συμβατικών όπλων, η διεθνής ασφάλεια

συνεχίζει να απειλείται και από τη διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής

(ΟΜΚ), τα οποία πλέον δεν αποτελούν «προνόμιο» αποκλειστικά των κρατικών

δρώντων αλλά είναι δυνατό να καταλήξουν στην κατοχή τρομοκρατικών ομάδων

και άλλων μη κρατικών δρώντων 73.

 Πρόληψη Συγκρούσεων Και Διαμεσολάβηση
Ο σημαντικός ρόλος της διαμεσολάβησης και του διαλόγου για την πρόληψη

και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, απαιτεί την ενίσχυση των ικανοτήτων

διαμεσολάβησης που διαθέτει η διεθνής κοινότητα και επιβεβαιώνει τη απαίτηση

για την περαιτέρω αναβάθμιση των ικανοτήτων της σε αυτόν τον τομέα.·

 Η Διεθνής Τρομοκρατία.
Η διεθνής τρομοκρατία, στις μέρες μας έχει υπερβεί τα παραδοσιακά

ιδεολογικά ή ανατρεπτικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος και πλέον

71 ΥΕΘΑ. Λευκή Βίβλος. ΑΘΗΝΑ: ΥΕΘΑ, 2014.
72 Ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της ΚΕΠΠΑ - 2013
73 ΥΕΘΑ. Λευκή Βίβλος. ΑΘΗΝΑ: ΥΕΘΑ, 2014
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αναδεικνύεται σε μείζονα διαχειριστή οικονομικών ροών παγκοσμίως, σε καταλύτη

πολιτικών εξελίξεων και υπολογίσιμο συντελεστή στρατιωτικής ισχύος σε

συγκρούσεις ασύμμετρου και περιφερειακού χαρακτήρα. Λόγω των

αποτελεσμάτων που επιφέρει και της δημοσιότητας που παρέχεται από τα ΜΜΕ, η

σύγχρονη τρομοκρατία υπερβαίνει τα στεγανά διαχείρισης των υπηρεσιών

εσωτερικής ασφαλείας και αποκτά χαρακτηριστικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος

απειλής, με ιδιαίτερες συνέπειες τόσο για την ατομική ασφάλεια όσο και στην

εθνική ασφάλεια.

 Η Μετανάστευση και το Οργανωμένο Έγκλημα
Οι ανισότητες που επέφερε και διεύρυνε η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές,

δημογραφικές και οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ του δυτικού και του

αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς και οι περιφερειακές ή εμφύλιες συρράξεις,

ενισχύουν την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης. Αυξητική αναμένεται να

παραμείνει η τάση παράνομης διακίνησης ανθρώπων διασυνδεόμενη με άλλες

παραδοσιακές εγκληματικές δραστηριότητες, είτε άμεσα (διακίνηση ναρκωτικών,

όπλων, κα) είτε έμμεσα, χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή και δίκτυα

διακίνησης.74

 Ασφάλεια Στον Κυβερνοχώρο
Το διαδίκτυο και γενικά ο Κυβενοχώρος, σε συνδυασμό με την συνεχώς

αυξανόμενη εξάρτηση, όλο και περισσοτέρων κυβερνήσεων, οργανισμών,

επιχειρήσεων, και μεμονωμένων χρηστών από τεχνολογικά συστήματα άμεσα ή

έμμεσα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, διαμορφώνουν ένα νέο κρίσιμο πεδίο για την

εθνική ασφάλεια και άμυνα.

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο αντιπροσωπεύουν μια βαθιά πρόκληση για τη

σταθερότητα, την ευημερία και την ασφάλεια της χωράς και μπορεί να

προέρχονται τόσο από εχθρικά κράτη όσο και από τρομοκρατικές ομάδες,

εγκληματικές οργανώσεις ή χάκερ ακτιβιστές (χακτιβιστές). Η κλίμακα και η

πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σταθερά

και μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών,

δυσλειτουργία του συστήματος διοίκησης και ελέγχου, δυσχέρεια στην εκτέλεση

επιχειρήσεων ή ακόμα και σε καταστροφή υλικού και απώλεια ανθρωπινών ζωών.

Συνεπώς, κάθε χώρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει και να

αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή και κυβερνοεπίθεση 75. To

74 ΥΕΘΑ. Λευκή Βίβλος. ΑΘΗΝΑ: ΥΕΘΑ, 2014
75 Διεύθυνση, Κυβερνοπολέμου. Πολιτική Κυβερνοάμυνας. ΑΘΗΝΑ: ΓΕΕΘΑ, 2014, σελ.1
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μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας που παρατηρείται σήμερα στον

κυβερνοχώρο ποικίλει από την απλή εισβολή σε ένα σύστημα και τον έλεγχο του

για λόγους πρόκλησης και περιέργειας, μέχρι την εισβολή σε ένα σύστημα για

λόγους εκδίκησης, κλοπής πληροφοριών, πρόκλησης, παρενόχλησης,

υπεξαίρεσης χρημάτων ή πρόκλησης εσκεμμένης τοπικής βλάβης σε υπολογιστές

ή καταστροφής μεγαλύτερης έκτασης σε υποδομές.

Ως μέσο άσκησης ασύμμετρου χαρακτήρα επιρροής και παρακώλυσης των

πλέον ζωτικών λειτουργιών της χώρας, ο κυβερνοπόλεμος και οι

κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν μια πραγματική απειλή για την εθνική ακεραιότητα και

ευημερία μιας χώρας και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται76.

 Η Ενεργειακή ασφάλεια.
Η ενεργειακή ασφάλεια, αποτελεί μια εκ των κυριότερων προτεραιοτήτων και

παραμέτρων χάραξης πολιτικής για το σύνολο των ανεπτυγμένων και

αναπτυσσόμενων κοινωνιών. Η ενεργειακή διάσταση της ασφάλειας έχει διττό

χαρακτήρα, εμπλέκοντας μια πλειάδα θεσμών πέραν αυτών που υπηρετούν

παραδοσιακά την άμυνα και την ασφάλεια ό π ω ς παρακάτω : Σε πρώτο επίπεδο,

έχει να κάνει με το σύνολο των θεσμών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό

επίπεδο για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τη χάραξη συμμαχιών, στον τομέα της

ενέργειας. Βασική στόχευση των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η

ελαχιστοποίηση των ενεργειακών εξαρτήσεων από τρίτες χώρες, η ανάπτυξη

τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η πλήρης εκμετάλλευση των

ενδογενών πόρων και αποθεμάτων. Σε δεύτερο επίπεδο, έχει να κάνει με τη

δυνατότητα του κράτους να προβάλλει αξιόπιστα την εθνική του ισχύ και τη νομική

του κατοχύρωση, σε όλο το εύρος των κυριαρχικών του ζωνών, με σκοπό την

αδιασάλευτη υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών και οικονομικών πολιτικών

επιλογών.

 Περιβάλλον - Πόροι - Υγεία
Οι κλιματολογικές αλλαγές και η ολοένα αυξανόμενη εκδήλωση

καταστροφικών φυσικών φαινομένων δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στο

παγκόσμιο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, η περιορισμένη υφιστάμενη παγκόσμια

επάρκεια, σε κρίσιμα για την ανθρώπινη διαβίωση και ευημερία αγαθά, (τα

τρόφιμα, το πόσιμο νερό και η ενέργεια) αλλά και η συνεχιζόμενη ανισοκατανομή

τους μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών συστημάτων, πυροδοτεί εντάσεις και

76 ΥΕΘΑ, Λευκή Βίβλος, ΥΕΘΑ, 2014, σελ. 28



Σελίδα 47 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

εθνοτικές συγκρούσεις. Τέλος, η παρατεταμένη υπανάπτυξη σε περιφερειακές

ζώνες της Αφρικής και της Ασίας, η οποία αποστερεί μεγάλα τμήματα πληθυσμού

από στοιχειώδεις ανάγκες, προκαλεί την επανεμφάνιση και εκδήλωση

μολυσματικών ασθενειών που εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ειδικά λόγω

των διαρκώς βελτιούμενων συγκοινωνιακών δυνατοτήτων

 Σύγχρονες μορφές πειρατείας.
Οι σύγχρονες μορφές πειρατείας είναι φαινόμενο που αναπτύσσεται τα

τελευταία χρόνια κυρίως στον Ινδικό Ωκεανό και στα παράλια της Δυτικής Αφρικής,

με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

2.3 Συμπερασματικές Σκέψεις

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, οι εξελίξεις στο επίπεδο των κρίσεων και των

απειλών, με την εμφάνιση των ασύμμετρων απειλών, επιβάλλουν στα κράτη και

στους Διεθνείς Οργανισμούς τις συντονισμένες ενέργειες τους για τη θεσμική και

οργανωτική ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων

καταστάσεων, ώστε να καταστούν δυνητικά ικανοί στο να αντεπεξέλθουν στις

επιχειρησιακές απαιτήσεις των ασύμμετρων συγκρούσεων και ταυτόχρονα να

διατηρήσουν τον κύριο ρόλο τους. Η αποτροπή (ιδεολογική, πολιτική,

επικοινωνιακή και εν τέλει στρατιωτική) του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν οι

ασύμμετρες απειλές, είναι μία τελείως διαφορετική κατάσταση από την τακτική της

αποφυγής του κινδύνου της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος που συνήθως

υιοθετούνταν για την αντιμετώπιση των συμβατικών μορφών κρίσεων και απειλών,

καθώς αντιπροσωπεύουν την (αντικειμενική) πιθανότητα αλλαγής στην

υφιστάμενη δομή τόσο στο εσωτερικό του κράτους όσο και στο ίδιο το διεθνές

σύστημα. Κάθε ασύμμετρη απειλή, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

έκαστης εξ’ αυτών, προκαλεί τη δημιουργία κρίσεως με «μοναδικά»

χαρακτηρίστηκα, αποτελώντας πρόκληση στις ανοχές των δομών. Εξ’ αυτών των

ασύμμετρων απειλών, ο κυβερνοπόλεμος λόγω των χαρακτηριστικών του

(αόρατος ως προς την ταυτότητα του επιτιθέμενου, µη προβλέψιμος και τεράστιας

καταστροφικότητας), ωθεί διεθνείς αναλυτές στο να εκτιμούν ότι «μελλοντικά ο

κυβερνοπόλεμος θα συνιστά τη μέγιστη παγκόσμια απειλή». Αυτό βέβαια

προϋποθέτει την επιβίωση του κυβερνοχώρου. Προς το παρόν, η απειλή του

κυβερνοπολέμου θα υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα ο κυβερνοχώρος θα

παραμένει τρωτός. Το Φεβρουάριο του 2010, ο διευθυντής της υπηρεσίας National

Intelligence των ΗΠΑ, Dennis Blair, απευθυνόμενος προς τη γερουσία ανέφερε ότι
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«δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν ο κυβερνοχώρος θα παραμείνει διαθέσιμος

και αξιόπιστος σε περίοδο κρίσης» 77. Η ρήση αυτή ενισχύει το χαρακτηρισμό του

ως παγκόσμιας απειλής, αφού στρέφεται κατά της Αμύνης και της Ασφαλείας μιας

χώρας, με διαφορετικές μεθόδους από αυτές που μέχρι σήμερα ακολουθούνταν,

τείνοντας πλέον το σύγχρονο αυτό φαινόμενο να μετατραπεί σε μηχανισμό

κοινωνικής αποδιάρθρωσης, με τις επιπτώσεις της προσβολής για τον ενεργούντα

να τον καθιστούν ικανό να επηρεάσει τη θέληση του προσβαλλόμενου, είτε

παθητικά (αποτροπή), είτε ενεργητικά (πειθαναγκασμός). Η προσαρμογή στις νέες

αυτές μεθόδους θα πρέπει να γίνει με δεδομένο ότι για να αντιμετωπισθεί αυτός

αποτελεσματικά, απαιτείται να μεταβληθεί ο μέχρι τώρα υφιστάμενος τρόπος

σκέψεως και αντιδράσεως σε καταστάσεις που απειλούν Άμυνα - Ασφάλεια μιας

χώρας, αφού ο εχθρός έχει αλλάξει τη συμβατική του μορφή, είναι αφανής,

δυσδιάκριτος και θολός, δεν διακινδυνεύει τίποτα και μπορεί να καταστρέψει τα

πάντα. Βέβαια το τι αποτελεί «ασύμμετρο» μεταβάλλεται συνεχώς και εξαρτάται

από το πλαίσιο αναφοράς 78, ενώ υπάρχουν και ασύμμετρες απειλές που δεν

μπορούμε να προβλέψουμε ή και να φανταστούμε 79.

Για τους παραπάνω λόγους στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας

θα επικεντρωθούμε στο να αποπειραθούμε να καταγράψουμε την ασφάλεια του

Διαδικτύου σε συνδυασμό με το φαινόμενο του κυβερνοπολέμου, και της απειλής

που αποτελεί για την κρίσιμη υποδομή80 μιας χώρας, αποβλέποντας στο να γίνει

μια πρώτη προσέγγιση στις ακολουθούμενες πολιτικές στην αντιμετώπιση και τη

διαχείριση του φαινόμενου του κυβερνοπολέμου σε επίπεδο διεθνών οργανισμών

.

77 Γιαννακόπουλος, Βασίλης. Κυβερνοπόλεμος. Υπαρκτή παγκόσμια ασύμμετρη απειλή. 03
Ιανουάριος 2011. http://www.elzoni.gr/html/ent/321/ent.5321.asp (πρόσβαση Σεπτέμβριος 15,
2015)
78 Ασύμμετρος πόλεμος και ασύμμετρες απειλές δείχνουν να είναι έννοιες χωρίς συγκεκριμένο
σχήμα που μεταβάλλονται συνεχώς. Steven Lambakis, James Kiras και Kristin Kolet,
Understanding «Asymmetric» Threats to the United States (Virginia: National Institute for Public
Policy, 2002)
79 Ντόκος Π. Θάνος «Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής Ασφάλεια», σελ. 364
80 Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από συστήματα και διαδικασίες που σε απόλυτη
συνέργεια και αλληλεξάρτηση παράγουν και διανέμουν μια συνεχή ροή αγαθών και υπηρεσιών
απαραίτητα για την κάθε κοινωνία όπως : μεταφορές, ενέργεια (ηλεκτρισμός, υγρά καύσιμα, φυσικό
αέριο), τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΣ Η ΝΕΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ

« Δεν υπάρχει κώδικας Ασφάλειας - Ότι κλειδώνει, ξεκλειδώνει…»81

Γενικά

Τον 20ό αιώνα ο πόλεμος στηρίχθηκε κυρίως στο βεληνεκές, τη φονικότητα

των όπλων και την ταχύτητα. Στρατοί που ήταν σε θέση να διεισδύουν

περισσότερο, να φτάνουν ταχύτερα και να πλήττουν τον αντίπαλο πιο σκληρά,

συνήθως αποδεικνύονταν νικητές. Αντίθετα, οι περιορισμένου βεληνεκούς,

λιγότερο εξοπλισμένοι και αργοκίνητοι στρατοί ηττήθηκαν. Για το λόγο αυτό, ένα

μεγάλο μέρος της προετοιμασίας των κρατών διοχετεύθηκε στην προσπάθεια

αύξησης του βεληνεκούς των όπλων, αύξησης της δύναμης πυρός και βελτίωσης

της ταχύτητας των στρατευμάτων.

Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διαδεδομένη χρήση του

διαδικτύου έχουν δώσει νέα διάσταση στην έννοια της επικοινωνίας και στη

διακίνηση της πληροφορίας, τα οποία σε συνδυασμό με την άνθηση του

παγκόσμιου εμπορίου έχουν ως συνέπεια την αλληλοσύνδεση των κοινωνιών σε

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Το νέο αυτό «παγκόσμιο

χωρίο» χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα φαινόμενα όπως η κατάργηση των

συνόρων και η ανάδειξη της πληροφόρησης στην κινητήρια δύναμη της νέας

εποχής 82.

Την τελευταία εικοσαετία του 20ού αιώνα, έκανε την εμφάνισή του ένα νέο

επιχειρησιακό πεδίο αντιπαράθεσης το οποίο βασίζεται περισσότερο στην

τεχνολογική υπεροχή και λιγότερο στην παραδοσιακή σκληρή ισχύ, το οποίο είναι

γνωστό ως Επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου (ΕΚΧ) με τις οποίες επιδιώκεται η

εκμετάλλευσή των δυνατοτήτων του κυβερνοχώρου, με πρωταρχικό σκοπό την

επίτευξη των πολιτικο – στρατιωτικών ΑΝΣΚ. Ο κυβερνοχώρος είναι το παγκόσμιο

περιβάλλον το οποίο δημιουργείται από, τα διασυνδεδεμένα δίκτυα των

τεχνολογικών πληροφοριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του

διαδικτύου, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

και τους ενσωματωμένους επεξεργαστές και ελεγκτές συστημάτων. Είναι ένα

81 Μια φράση από το βιβλίο του Kevin Mitnick, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους
μεγαλύτερους Αμερικανούς «χάκερς» που είχε εισβάλλει σε πολλά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
κλέβοντας δεδομένα. Είναι ο πρώτος που του επιβλήθηκε η ποινή να μην ξανακουμπήσει
υπολογιστή.
82 Διακλαδική Επιθεώρηση 2007, σελ. 48
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πεδίο (domain) κατασκευασμένο από τον άνθρωπο σε αντίθεση με τα άλλα

τέσσερα (Ξηρά, Αέρας, Θάλασσα, Διάστημα) και αποτελεί πεδίο ανθρώπινης

δραστηριότητας όπως και τα υπόλοιπα πεδία 83. Στόχος του είναι ο επηρεασμός

της ανθρώπινης σκέψης και ειδικότερα της σκέψης των ανθρώπων «κλειδιών»,

δηλαδή αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό το είδος του πολέμου αποτελεί

μια νέα επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής των συγκρούσεων. H Ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο είναι μια σχετικά νέα πηγή ανησυχίας στις ήδη υπάρχουσες

παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές, που πλέον δεν είναι δυνατόν να

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς την ανάληψη δραστικών και αποφασιστικών

μέτρων στους διάφορους τομείς των ακολουθούμενων πολιτικών στον τομέα του

κυβερνοχώρου, αποσκοπώντας στη διατήρηση της ελευθερίας και της διαφάνειας

σε αυτόν, στο να αναπτυχτούν κανόνες συμπεριφοράς και στην εφαρμογή του

υπάρχοντος διεθνές δίκαιου στον κυβερνοχώρο, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τρίτες χώρες και να ευνοηθεί η διεθνής

συνεργασία σε θέματα κυβερνοχώρου.

Συχνά ακούμε ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Είναι

πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει ήδη και να είναι στο Διαδίκτυο. Πολύ λίγοι

γνωρίζουν πολλά για αυτόν. Οι υπόλοιποι εμείς αρκούμαστε στις επίσημες

ανακοινώσεις και σε αγνώστων προθέσεων διαρροές. Επίσημα, ο

κυβερνοπόλεμος ξεκίνησε το 2011 με την ανακοίνωση του πρώτου επίσημου

κυβερνοπολεμικού δόγματος και της αντίστοιχης οργανωτικής δομής από τις ΗΠΑ.

Έχουμε, λοιπόν, έναν πόλεμο παράλληλο, ακήρυχτο, ασύμμετρο, ολοκληρωτικό

και στην σκιά της καθημερινότητας. Μαζί με τους πολέμους που διεξάγονται στο

έδαφος, στον αέρα, στο νερό και στο διάστημα, το Διαδίκτυο δημιουργεί το πέμπτο

πεδίο μαχών84. Ο κυβερνοπόλεμος, λοιπόν, αποτελεί ένα νέο είδους πολέμου, με

ιδιαίτερη γεωπολιτική ταυτότητα και γεωστρατηγικές λειτουργίες.

83 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Διακλαδικό Δόγμα Επιχειρήσεων Κυβερνοπολέμου
(ΔΕ3.9). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΕΣ, 2013. σελ.1-1.
84 M.Sc. Student Ευγένιος Ρετσίνης «Στρατηγική και Σχεδίαση για το Διαδίκτυο» Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 26 Μάρτιου 2012
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3.1 Ιστορική Ανασκόπηση

Η αξία των πληροφοριών για μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση μεταξύ δύο ή

περισσοτέρων οργανωμένων ομάδων (όχι απαραίτητα στρατιωτικών) έχει

υπογραμμιστεί από τον Sun Tzu 2.500 χρόνια πριν με τη φράση «Αν γνωρίζεις τον

εχθρό και τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι για την έκβαση εκατό

μαχών». Η αξία αυτή δεν αμφισβητήθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια αυτών των 2.500

χρόνων, αντίθετα οδήγησε στη ίδρυση και οργάνωση ιδιαίτερων υπηρεσιών οι

οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τη συλλογή, την αξιολόγηση, την

επεξεργασία και τη διανομή πληροφοριών85.

Η κατασκοπία, ελλείψει άλλων μέσων, ήταν η πρώτη μέθοδος η οποία

χρησιμοποιήθηκε, και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ανελλιπώς, για τη συλλογή

πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τη φυσική παρουσία κατασκόπων

στην περιοχή ενδιαφέροντος, γεγονός που από μόνο του συνιστά έκθεση σε

κίνδυνο, στην περίπτωση αποκάλυψή τους.

Η κατασκοπία στην αρχαιότητα αφορούσε αποκλειστικά τις στρατιωτικές

αντιπαραθέσεις, διεξαγόμενη κατά βάση μεταξύ κρατικών οντοτήτων. Με την

οικονομική πρόοδο που επήλθε και κυρίως με τη βιομηχανική επανάσταση, η

κατασκοπία ως μέθοδος συλλογής χρήσιμων πληροφοριών επεκτάθηκε και μεταξύ

των ιδιωτικών εταιρειών, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζε το οικονομικό

συμφέρον. Έτσι λοιπόν η κατασκοπία, εκτός της κλασσικής της μορφής, απέκτησε

και οικονομική συνιστώσα με την εισαγωγή του όρου «βιομηχανική κατασκοπία».

Με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, και ειδικότερα της

(μικρο)ηλεκτρονικής, εμφανίσθηκαν νέες μέθοδοι παρακολούθησης και συλλογής

πληροφοριών, όπως η χρήση «κοριών» σε τηλεφωνικά δίκτυα και η

παρακολούθηση των ασυρμάτων επικοινωνιών με σκοπό την υποκλοπή

πληροφοριών. Ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα, η τεχνολογική αυτή εξέλιξη

οδήγησε στην υπέρβαση της απλής συλλογής πληροφοριών, με ανάπτυξη

δυνατοτήτων επηρεασμού του συστήματος λήψεως αποφάσεων του αντιπάλου με

την εισαγωγή ψευδών πληροφοριών, μια τεχνική γνωστή ως παραπλάνηση

(ενεργητικά μέτρα).

85 Μαυρόπουλος Παναγιώτης, warandstrategy.gr. 19 Ιαν 2014.
http://www.warandstrategy.gr/2-uncategorised/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki
(πρόσβαση Σεπτέμβριος 19, 2015).
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Η περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην ανακάλυψη του

υπολογιστή, ο οποίος επιτάχυνε τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων και

επέτρεψε την αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε ηλεκτρονικά μέσα.

Όσο οι υπολογιστές ήταν αυτοδύναμοι, ο μόνος τρόπος υποκλοπής πληροφοριών

ήταν η φυσική παρουσία στο χώρο όπου ήταν εγκατεστημένοι, η οποία

αντιμετωπιζόταν με τη βελτίωση των μέτρων φυσικής ασφάλειας, οπότε οι μέθοδοι

συλλογής πληροφοριών δεν άλλαξαν ουσιαστικά. Παρά την ανάπτυξη μεθόδων

για την εξ αποστάσεως υποκλοπή πληροφοριών (για παράδειγμα η ανάγνωση της

οθόνης του υπολογιστή από απόσταση μέχρι και 80 μέτρα) προϋπόθεση ήταν η

φυσική παρουσία κατασκόπων στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Η προσπάθειες για τη δημιουργία ενός διαδικτύου Η/Υ ξεκίνησαν στις Η.Π.Α.

τη δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, στο πλαίσιο

εξεύρεσης λύσεων για την προστασία των τηλεπικοινωνιών από µια πιθανή

πυρηνική επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης. Η «Υπηρεσία Προηγμένων

Ερευνητικών Προγραμμάτων» (Advanced Research Projects Agency - ARPA)

κατά την περίοδο αυτή, εργαζόταν πάνω στην ανάπτυξη ενός κατανεμημένου

δικτύου επικοινωνιών για τις ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α., το οποίο θα είχε τη

ικανότητα να επιβιώσει σε µια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση, παρουσιάζοντας

ιδιαίτερη αντοχή στις τεχνικές αστοχίες, ενώ θα ήταν αποκεντρωμένο ώστε ακόμα

κι αν κάποιος κόμβος του δεχόταν επίθεση, να υπήρχε δίοδος επικοινωνίας µε

τους υπόλοιπους ανταποκριτές (υπολογιστές). Αποτέλεσμα των προσπαθειών

αυτών αποτέλεσε η δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο διασυνδέθηκαν τέσσερις

μίνι υπερυπολογιστές [του πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια (στη Σάντα Μπάρμπαρα

και στο Λος Άντζελες), του πανεπιστήμιου SRI στο Στάνφορντ και του

πανεπιστήμιου της Γιούτα], που ονομάστηκε ARPANET, στο οποίο η μεταξύ τους

επικοινωνία ήταν εξασφαλισμένη ακόμη και στην περίπτωση που ένας από αυτούς

θα παρουσίαζε πρόβλημα στη λειτουργία του. Τα επόμενα χρόνια, το δίκτυο αυτό

των τεσσάρων υπολογιστών εξελίχθηκε και επεκτάθηκε με τη διασύνδεση

επιπλέον υπολογιστών που συνέδεε στρατιωτικές μονάδες με Πανεπιστήμια που

εκτελούσαν ερευνητικά στρατιωτικά προγράμματα και έτσι το 1971, ο αριθμός των

συνδεδεμένων υπολογιστών στο δίκτυο ανήλθε στους 20. Το 1973 είναι το έτος

που συνδέθηκαν και τα πρώτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, και μέχρι τα τέλη της

δεκαετίας είχαν διασυνδεθεί σε αυτό τα περισσότερα αμερικάνικα πανεπιστήμια

και ερευνητικά κέντρα, με 200 υπολογιστές είχαν συνδεθεί έως το 1977.
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Η μεγάλη ανάπτυξη του δικτύου ARPANET, υποβοηθήθηκε μέχρι τις αρχές

της δεκαετίας του 1980 από την παράλληλη ανάπτυξη του UNIX από τα

Πανεπιστήμια. Ακολούθησε η ενσωμάτωση στο ARPANET και άλλων σημαντικών

δικτύων, όπως το Usenet, το Fidonet και το Bitnet, πολλά από τα οποία ήταν

καθαρά ιδιωτικά και μάλιστα εμπορικού χαρακτήρα. Οι δυνατότητες του

Διαδικτύου επεκτάθηκαν την δεκαετία του 70 με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και την δυνατότητα μεταφοράς αρχείων. Στην συνέχεια, στην αρχή

της δεκαετίας του 80 άρχισε η χρήση του συστήματος ονοματολογίας DNS. Ο

όρος «διαδίκτυο /internet» άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως την εποχή που το

APRANET συνδέθηκε µε το NSFNet και η λέξη «internet» σήμαινε οποιοδήποτε

δίκτυο χρησιμοποιούσε το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP86. Παράλληλα η

δημιουργία του καθαρά στρατιωτικού δικτύου MILNET, την εποχή αυτή,

απορρόφησε όλη την στρατιωτική δραστηριότητα, αποδεσμεύοντας σε μεγάλο

βαθμό το Διαδίκτυο. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχαν συγχωνευθεί τα

περιφερειακά δίκτυα της Αμερικής και αρκετών άλλων χωρών ώστε να

αποτελέσουν την πρώτη μορφή του παγκόσμιου δικτύου.

Η μεγάλη άνθιση του διαδικτύου, ωστόσο, ξεκίνησε µε την εφαρμογή της

υπηρεσίας του παγκόσμιου ιστού («www»87 – world wide web), εφεύρεση του Tim

Berners-Lee του έτους 1989, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν στο ευρωπαϊκό

ερευνητικό κέντρο CERN στη Γενεύη, όπου και λειτούργησε ο πρώτος web-server

Η/Υ. Ο παγκόσμιος ιστός είναι µία πρότυπη μέθοδος παρουσίασης των

πληροφοριών µε γραφικό τρόπο, µε τη μορφή σελίδων διαφόρων μεγεθών στην

οθόνη του Η/Υ˙ ενσωματωμένοι στις σελίδες του www μαζί µε εικόνες, κείμενα και

πολυμέσα, υπάρχουν και οι υπερ-σύνδεσµοι, δηλαδή σημεία επάνω στη σελίδα

(συνήθως υπογραμμισμένες λέξεις ή τμήματα εικόνων και γραφικών) που

οδηγούν, µέσω ενός απλού πατήματος (click) του ποντικιού επάνω τους, σε άλλες

σελίδες του www. Το WWW μετέτρεψε το Διαδίκτυο από δίκτυο επικοινωνιών για

ανταλλαγή δεδομένων και αρχείων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας,

σε δίκτυο ατομικής και εταιρικής πρόσβασης ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών

πάση φύσεως που δημοσιεύονται στο WWW. Προωθείται, επίσης, η ανάπτυξη

86 Το «TCP/IP» (Transmission Control Program/Internet Protocol) είναι μια συλλογή
πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο αλλά και μεγάλο ποσοστό των
εμπορικών δικτύων.
87 Η μεταφορά γίνεται σε άλλες σελίδες, τοποθετημένες είτε στον ίδιο Η/Υ – εξυπηρετητή (web
server), είτε σε κάποιον άλλον που μπορεί να βρίσκεται γεωγραφικά οπουδήποτε στον κόσμο.
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μιας μεγάλης κλίμακας εμπορικών πλέον εφαρμογών όπως οι τηλεαγορές, το

ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες μετάδοσης ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το 1990 διακόπηκε η λειτουργία του ARPANET, ενώ το 1991 καταργήθηκε

κάθε περιορισμός για την εμπορική ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου. Το 1997, στο

Internet είχαν συνδεθεί περίπου 100.000.000 υπολογιστές, ενώ το 2000, έφτασαν

τα 200.000.000. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο

περισσότεροι από δύο δισεκατομμύρια χρήστες (ιδιώτες, εταιρίες, οργανισμοί,

δημόσιο, κτλ), όπου τους παρέχεται ένα τεράστιο φάσμα υπηρεσιών.

Το Διαδίκτυο αν και ξεκίνησε ως δίκτυο μεταφοράς δεδομένων κειμένου

σήμερα, με μοχλό τη συνεχή θέσπιση νέων προτύπων, οι δυνατότητες του

Διαδικτύου έχουν αυξηθεί τρομερά. Η μεταφορά φωνής και κινούμενης εικόνας

είναι πλέον μια κοινή διαδικασία. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης διαρκώς

βελτιώνεται και ολοένα και περισσότερα δίκτυα συνδέονται σε αυτό. Καθώς νέοι

χρήστες συνδέουν τα PC τους στο Διαδίκτυο, νέες εφαρμογές εμφανίζονται.

Σε επίπεδο χρηστών οι πρώτοι Η/Υ δεν διέθεταν καμία διασύνδεση μεταξύ

τους, κατόπιν προς τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες

διασύνδεσης, χωρίς να υπάρξει καμία πρόβλεψή για το ζήτημα της ασφάλειας. Το

γεγονός αυτό έδωσε τα περιθώρια να αναπτυχθεί ένα φάσμα απειλών, είτε από

μοναχικούς εισβολής (χάκερ), είτε από οργανωμένα κράτη που ανακάλυψαν ότι η

on-line κατασκοπεία και οι κυβερνοεπιχειρήσεις /δολιοφθορές είναι πολύ πιο

φθηνή και γρήγορη μέθοδος, από το να χρησιμοποιήσει κανείς παραδοσιακούς

κατασκόπους, δημιουργώντας ουσιαστικά τις προϋποθέσεις οι κυβερνοαπειλές να

εξαπλωθούν ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο παράγων ασφάλεια

παραμερίστηκε εξαιτίας της βιασύνης για την επίτευξη διασύνδεσης στην

προσπάθεια ανάπτυξη δικτύων διασυνδεδεμένων υπολογιστών.

3.2 Ορισμοί

 Κυβερνοχώρος (Cyberspace) 88:

Η προέλευση της λέξης Κυβερνοχώρος προέρχεται από την αγγλική λέξη

(cyberspace)89 η οποία αρχικά μεταφράστηκε στα ελληνικά κατά λέξη

Κυβερνοδιάστημα, η δεύτερη όμως συστατική λέξη αυτής «διάστημα»

88 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Διακλαδικό Δόγμα Επιχειρήσεων Κυβερνοπολέμου
(ΔΕ3.9). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΕΣ, 2013, σελ.8-3.
89 Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον William Gibson στο έργο του «Burning Chrome».
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προκαλούσε άλλους συνειρμούς (αστέρια, πλανήτες κλπ.) και γι' αυτό

αντικαταστάθηκε σύντομα από την πολύ πιο γενική λέξη «χώρος».

Ο Κυβερνοχώρος είναι ένα παγκόσμιο πεδίο (global domain) εντός του

πληροφοριακού περιβάλλοντος αποτελούμενος από ένα δίκτυο

αλληλοεξαρτώμενων και διασυνδεδεμένων υποδομών πληροφοριακής

τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, των δικτύων

τηλεπικοινωνιών, συστημάτων πληροφορικής, και ενσωματωμένων επεξεργαστών

(processors) και ελεγκτών (controllers).

Εντός αυτού του κατασκευασμένου από τον άνθρωπο πεδίου βρίσκονται

διασυνδεδεμένα επικοινωνιακά και πληροφοριακά δίκτυα στα οποία είναι

αποθηκευμένες παντός είδους πληροφορίες και όπου συνδέονται οι υποδομές

των χωρών, όπως επίσης και ο «κόσμος» που δημιουργείται γύρω τους

(εκπομπές από ασύρματα δίκτυα, χειριστές, προγραμματιστές, ερευνητές και

καθηγητές που διδάσκουν σχετικά αντικείμενα). Μέσω του Κυβερνοχώρου

διεξάγεται προοδευτικά όλο και μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης

δραστηριότητας.

Ουσιαστικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «Ένας ψηφιακός κόσμος», που

παράγεται από τους υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών, στους οποίους οι

άνθρωποι και οι υπολογιστές συνυπάρχουν και που περιλαμβάνει όλες της

διασυνδεμένης δραστηριότητας.

Χωροθέτηση Κυβερνοχώρου.

Κυβερνοχώρος90 λοιπόν είναι ο χώρος που δημιουργείται χάρη στην

επιστήμη της Κυβερνητικής (της επικοινωνίας μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρονικών

συσκευών). Για να υπάρξει όμως οποιασδήποτε μορφής χώρος απαιτούνται

σταθερά σημεία αναφοράς ενώ ο Κυβερνοχώρος στερείται διαστάσεων, σαφώς

καθορισμένων ορίων και αμετακίνητων σημείων προσανατολισμού.

Με τον όρο «Κυβερνοχώρος» υποδηλώνεται το περιβάλλον που έχει

δημιουργηθεί από δίκτυα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, ξεκινά́ με το διαδίκτυο (Internet), που είναι το δίκτυο των δικτύων και

περιλαμβάνει επίσης :

• Μεμονωμένα δίκτυα (Ιδιωτικά, εταιρικά, στρατιωτικά κλπ)

• Ιδιωτικά συστήματα ελέγχου (Home control equipment, home

90 Hayles, N. Katherine (1993). «The seduction of cyberspace.» In V.A. Conley (ed),
Rethinking Technologies. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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appliances and their control units)

• Κινητές συσκευές (smart phones, PDAs, tablets...) • USB και άλλες

συσκευές αποθήκευσης..

• Προσωπικοί υπολογιστές (Laptop, personal PCs, tablet) συνδεδεμένα

κάποια στιγμή, είτε με ασύρματο δίκτυο είτε με οποιοδήποτε τρόπο.

• Βιομηχανικά συστήματα ελέγχου που περιλαμβάνουν και τα

programmable logic controllers (PLCs).

• Βιομηχανικά robots (συνδεδεμένα σε PLCs ή άμεσα σε υπολογιστές).

Ο κυβερνοχώρος είναι μια απέραντη μήτρα μέσων του πραγματικού και του

δυνητικού, που ενσωματώνει τις δραστηριότητες των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων,

της μεταφοράς δεδομένων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των οικονομικών

συνδιαλλαγών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συνδιαλλαγών μέσω ΑΤΜ

(Αυτόματη Ταμιακή Μηχανή), των υπηρεσιών που προσφέρουν πληροφορίες

μέσω του δικτύου, των διασκέψεων μέσω video, των νέων μέσων μαζικής

ενημέρωσης, της εικονικής/δυνητικής (virtual) πραγματικότητας και ούτω καθ’

εξής. Το περίεργο, η δύναμη, η πανταχού παρουσία και η δυνατότητα του

φαινομένου αυτού έχει ωθήσει τους σχολιαστές να δουν τον κυβερνοχώρο ως ένα

είδος κόσμου με τα δικά του μέτρα και σταθμά. Έτσι, ο κυβερνοχώρος

περιγράφεται ως εξής: «Η ένωση ψηφιακών πληροφοριών και ανθρώπινης

αντίληψης, η μήτρα του πολιτισμού, όπου οι τράπεζες συναλλάσσουν χρήματα (με

πίστωση) και αυτοί που αναζητούν πληροφόρηση ταξιδεύουν μέσα σε στρώματα

δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί και αναπαραχθεί σε εικονικό/δυνητικό (virtual)

χώρο.» Είναι το μέρος που ταξιδεύει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Έννοια της Απειλής στο Κυβερνοχώρο.

Οι απειλές91 στον κυβερνοχώρο αντιπροσωπεύουν μια βαθιά πρόκληση για

τη σταθερότητα, την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας και μπορεί να

προέρχονται τόσο από εχθρικά κράτη όσο και από τρομοκρατικές ομάδες,

εγκληματικές οργανώσεις ή χάκερ ακτιβιστές (χακτιβιστές). Η κλίμακα και η

πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σταθερά

και μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών,

δυσλειτουργία του συστήματος διοίκησης και ελέγχου, δυσχέρεια στην εκτέλεση

επιχειρήσεων ή ακόμα και σε καταστροφή υλικού και απώλεια ανθρώπινων ζωών.

91 Διεύθυνση, Κυβερνοπολέμου. Πολιτική Κυβερνοάμυνας. ΑΘΗΝΑ: ΓΕΕΘΑ, 2014, σελ.1.
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Συνεπώς, η χώρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει και να αμυνθεί

ενάντια σε οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή και κυβερνοεπίθεση. Στον Κυβερνοχώρο,

οι απειλές ομαδοποιούνται γενικώς σε κατηγορίες, κυρίως με βάση το σκοπό για

τον οποίο εκτελούνται, οι οποίες κατηγορίες των απειλών, κατά αυξανόμενο

επίπεδο, είναι:

 Μεμονωμένοι Χάκερς - Κράκερς (Hackers-Crackers-Noob-Script

Kiddy). 

 Ακτιβιστές - Χάκερς (Hactivists Hackers).  

 Εσωτερικοί δράστες χωρίς πρόθεση (Insiders Unintentional).  

 Ομάδες Χάκερς - Κράκερς (Hackers - Crackers Groups).  

 Δράστες βιομηχανικής κατασκοπίας (Industrial Espionage).  

 Οργανωμένο έγκλημα (Organized Crime - Phishing).

 Φυσικές και περιβαλλοντολογικές επιθέσεις (Physical and

environmental attacks).  

 Τρομοκρατικές οργανώσεις (Terrorist Groups).  

 Εσωτερικοί δράστες και Εξωτερικοί συνεργάτες/ σύμβουλοι με

πρόθεση (Insiders intentional).  

 Χώρες (States).  

Το μέτρο της συνολικής ικανότητας αντιστάσεως μιας χώρας εκφράζεται με

το εάν οι απειλές που δέχεται είναι Δομημένες ή Μη Δομημένες92. Ως Δομημένες

είναι αυτές που είναι οργανωμένες, υποστηρίζονται οικονομικά, έχουν ευκρινείς

στόχους και διαθέτουν τα μέσα να διεισδύσουν σε δίκτυα για να συλλέξουν

πληροφορίες, ενώ μη Δομημένες είναι αυτές που έχουν περιορισμένη υποστήριξη

και περιορισμένα κίνητρα. Δομημένες ή μη απειλές μπορεί να εκτελούνται και «εκ

των έσω» (Εσωτερικές Απειλές), καθ’ όσον  μερικοί (εγκληματίες) είναι

επιστρατευμένοι από τον αντίπαλο, ενώ άλλοι ακολουθούν δικούς τους σκοπούς.

Οι απειλές πέρα από τη διάκρισή τους σε Δομημένες και μη Δομημένες

διακρίνονται και σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Οι εσωτερικές αποτελούν

το βασικότερο πονοκέφαλο για τους έχοντες την ευθύνη αντιμετωπίσεως των

απειλών, καθώς αυτές οι απειλές μπορεί να εφαρμοστούν είτε από οργανωμένες

οντότητες, Χώρες-Κράτη (δομημένες απειλές), ή από Κυβερνοεγκληματίες

92 ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, Κυβερνοπόλεμος: Σύμμαχος ή Εχθρό. ΑΘΗΝΑ 2001.: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ/Διεύθυνση
Μελετών.
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(αδόμητες απειλές. Κατατάσσοντας τις απειλές διακρίνουμε τις ακόλουθες

κατηγορίες:

o Καταστροφή βάσης δεδομένων, με ειδικό λογισμικό.

o Ηλεκτρονική κατασκοπεία.

o Ενέργειες ηλεκτρονικής επίθεσης.

o Εκτέλεση Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, μέσω δικτύων και

πληροφοριακών συστημάτων.

o Εισαγωγή επικινδύνου λογισμικού, όπως: Ιών, Σκουληκιών,

Δούρειων Ίππων, Λογικών Βομβών.

 Κυβερνοπόλεμος (Cyberwarfare ή Cybernetic war ή Cyber war) 93:

Η χρήση δυνατοτήτων στο πεδίο του Κυβερνοχώρου (κυβερνοδυνατότητες)

για την εκδήλωση επιθέσεων εναντίον κάποιου αντιπάλου με σκοπό την επίτευξη

στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών ή αποτελεσμάτων μέσα στον Κυβερνοχώρο

ή μέσω αυτού σε άλλους στόχους. Ο Κυβερνοπόλεμος έχει την έννοια του

πολέμου ο οποίος διεξάγεται στον κυβερνοχώρο. Ένας άλλος όρος ο οποίος

απαντάται συχνά στη διεθνή αρθρογραφία - βιβλιογραφία είναι ο όρος «αθόρυβος

πόλεμος».

Περιγράφεται επίσης και ως τις ενέργειες που λαμβάνονται προς την

επίτευξη ενός αντικειμενικού σκοπού με τον επηρεασμό και τον έλεγχο των

πληροφοριών, των διεργασιών των υπολογιστών και των συστημάτων

πληροφοριών ενός αντιπάλου, προστατεύοντας παράλληλα τις πληροφορίες, τις

διεργασίες των υπολογιστών και τα συστήματα πληροφοριών που ανήκουν σε

κάποιον άλλο» ή ως οι δράσεις που αναλαμβάνονται από ένα έθνος - κράτος για

να διεισδύσουν σε υπολογιστές ή δίκτυα άλλου έθνους, με σκοπό τον έλεγχο

αυτών, την κατασκοπεία (συλλογή πληροφοριών), τις πληροφοριακές

επιχειρήσεις, την πρόκληση ζημιάς ή την αποδιοργάνωση του κρατικού

μηχανισμού.

Κάθε συντονισμένη ενέργεια, η οποία αποσκοπεί να πλήξει την ισχύ του

κράτους και για πεδίο μάχης χρησιμοποιεί τον κυβερνοχώρο, καλείται απειλή

κυβερνοπολέμου. Άρα, από τη φύση του ο κυβερνοπόλεμος έχει μια τεράστια

διαφορά από τον παραδοσιακό πόλεμο. Δεν υπακούει σε χρονοχωρικούς

περιορισμούς, δηλαδή, δεν έχει αρχή και τέλος, και δεν λαμβάνει χώρα σε

93 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος (2013). Διακλαδικό Δόγμα Επιχειρήσεων
Κυβερνοπολέμου (ΔΕ3.9). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΕΣ, σελ.8-2.
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συγκεκριμένη εδαφική έκταση. Πρόκειται για έναν πόλεμο ακήρυχτο, ασύμμετρο

και δυνητικά συνολικό (ολοκληρωτικό), καθώς:

Ακήρυχτος, επειδή σε καμία περίπτωση, δεν έχει ποτέ κανένα κράτος

αποδεχτεί την ευθύνη κάποιας κυβερνοεπίθεσης.

Ασύμμετρος ή μη - γραμμικός (non linear battlefields), καθόσον το

βασικό χαρακτηριστικό του είναι τα «τυφλά» (invisible) χτυπήματα, στα οποία η

προέλευση παραμένει άγνωστη, είναι μη προβλέψιμος και μη ελεγχόμενος και δεν

ακολουθεί την επίσημη γραμμή ενός κράτους. Συνεπώς, εξ’ ορισμού ο

κυβερνοπόλεμος συνιστά την κλασική μορφή ασύμμετρης απειλής (asymmetric

threat).

Συνολικός, διότι εν δυνάμει καταφέρεται στο σύνολο των δομών της

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - και κατ ́ επέκταση των αντίστοιχων αμυντικών

εφαρμογών - του κράτους. Επίσης στοχεύει στον ανθρώπινο παράγοντα και τις

δυνατότητες του, αποτελώντας ασύμμετρη απειλή για τον αμυνόμενο και

πολλαπλασιαστή ισχύος για τον επιτιθέμενο.

Επίσης θα πρέπει να έχουμε στο νού μας ότι ο κυβερνοπόλεμος :

o Δεν είναι μόνο hacking:, ούτε και κατασκοπία.

o Το hacking είναι ένα από τα εργαλεία του .

o οι hackers94 έχουν στόχο συστήματα, ενώ ο κυβερνοπολεμιστής,

ανθρώπους.

 Κυβερνοασφάλεια (Cyber-security)
Είναι η κατάσταση κατά την οποία τα φίλια αυτοματοποιημένα πληροφοριακά

συστήματα του κυβερνοχώρου είναι ασφαλισμένα από τις επιπτώσεις

κυβερνοπεριστατικών, στο αποδεκτό από την εκάστοτε πολιτική ασφαλείας

επίπεδο.

 Κυβερνοάμυνα (Cyber-defense)
Είναι οι διαδικασίες, οι ενέργειες, τα μέτρα και τα μέσα που λαμβάνονται για

την επίτευξη, διατήρηση και αποκατάσταση ενός επιθυμητού επιπέδου

κυβερνοασφάλειας.

 Κυβερνοεπίθεση (Cyber-attack)
Είναι ένα κυβερνοπεριστατικό που πραγματοποιείται με σκοπό να

94 Hacker: Ένα άτομο το οποίο έχει βαθειά γνώση των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών
συστημάτων και του διαδικτύου, και την οποία χρησιμοποιεί για να παρακάμψει τα συστήματα
ασφαλείας ενός συστήματος και να εξερευνήσει τις λειτουργίες του και τα όριά του.



Σελίδα 61 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

προκαλέσει ζημιά ή να επηρεάσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, ή τη

διαθεσιμότητα ενός αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος. Η ενέργεια

αυτή μπορεί να συνιστά παράνομη ή άδικη πράξη υπό το πρίσμα του εθνικού ή

διεθνούς δικαίου και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να εξισωθεί με

ένοπλη επίθεση. Ο σκοπός αυτός διαφέρει κατά περίπτωση, γενικώς όμως ανήκει

σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες95:

 Εκμετάλλευση (exploitation)

Στην περίπτωση της εκμετάλλευσης βασικός στόχος του δράστη είναι

η υποκλοπή πληροφοριών από το στόχο ή τις πηγές πληροφοριών που είναι

συνδεδεμένες με αυτόν.

 Παραπλάνηση (deception)

Στην περίπτωση αυτή ο δράστης επιτρέπει στο στόχο του να

εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά παραποιεί τις πληροφορίες τις οποίες αυτός

συλλέγει, αναλύει ή παράγει, στοχεύοντας ουσιαστικά στο σύστημα λήψης

αποφάσεων του αντιπάλου.

 Καταστροφή (destruction)

Στην περίπτωση της καταστροφής ο επιτιθέμενος, μέσω της χρήσης

πληροφοριακών συστημάτων, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του στόχου,

καταστρέφοντας τον ίδιο ή τα συστήματα υποστήριξης που είναι απαραίτητα

για τη λειτουργία του. Στην περίπτωση αυτή πρωταρχικός στόχος δεν είναι τα

πληροφοριακά συστήματα του αντιπάλου, αλλά η κρίσιμη υποδομή του.

 Διακοπή λειτουργίας ή εξουδετέρωση (denial of service ή

disruption)

Στην περίπτωση επιθέσεων διακοπής λειτουργίας (DoS) ή

εξουδετέρωσης ο επιτιθέμενος δεν καταστρέφει το στόχο αλλά τον θέτει εκτός

λειτουργίας ή τον καθιστά αναξιόπιστο για κάποια χρονική περίοδο,

απαγορεύοντας στους νόμιμους χρήστες την εξυπηρέτησή τους ή την πρόσβαση

σε πηγές πληροφοριών.

 Κυβερνοέγκλημα (Cybercrime)
Τo έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Cyber Crime) είναι μία ειδικότερη μορφή του

ηλεκτρονικού εγκλήματος (Computer Crime), το οποίο με τη σειρά του είναι μία

ειδικότερη μορφή του «κοινού» εγκλήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο

95 Μαυρόπουλος Παναγιώτης Υπγος ε.α. «Η Κυβερνοάμυνα στην Υπηρεσία της Εθνικής
Σταρτηγικής» . Εθνικές Επάλξεις, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
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14 Π.Κ. Σε γενικές γραμμές είναι, η εγκληματική δραστηριότητα η οποία

χρησιμοποιεί υπολογιστές ή δίκτυα.96. Δηλαδή η εγκληματική δράση που

αναπτύσσεται και διαπράττεται στον κυβερνοχώρο εκμεταλλευόμενη την

τεχνολογική ανάπτυξη. Η εμφάνιση της ψηφιακής εγκληματικότητας σχεδόν

συμπίπτει χρονικά με την εμφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο ταχύς ρυθμός

ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας και οι αδυναμίες του κυβερνοχώρου

προσέφεραν νέες ευκαιρίες και επιπρόσθετες επιλογές για τη διάπραξη ψηφιακών

εγκλημάτων. Η αύξηση των κυβερνο-εγκλημάτων εμφανίσθηκε με την ευρεία

χρήση των δικτύων, τα οποία, αφενός προσέφεραν πρόσβαση στην πληροφορία,

και αφετέρου δεν απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του εισβολέα. Για τη διάπραξη

ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι συνήθως απαραίτητη η ύπαρξη ενός

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται είτε ως επιθετικό μέσο είτε ως

στόχος ενός κυβερνο-εγκλήματος. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις

οποίες ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής εμπλέκεται έμμεσα στη διάπραξη ενός

εγκλήματος, δηλαδή χρησιμοποιείται επικουρικά, προκειμένου να διευκολύνει την

τέλεση ενός συμβατικού εγκλήματος. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αναγκαιότητα

της ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διάπραξη ενός ηλεκτρονικού

εγκλήματος δεν περιορίζεται στη συνήθη μορφή του ηλεκτρονικού υπολογιστή που

διαθέτει ο κοινός χρήστης, αλλά συμπεριλαμβάνει και όλες τις κατηγορίες των

ηλεκτρονικών υπολογιστών, που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία, στα

δίκτυα επικοινωνιών γενικότερα, στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών

του τραπεζικού τομέα, κτλ. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του κυβερνοχώρου είναι

η τρωτότητα του97, δηλαδή η αδυναμία παροχής προστασίας των πληροφοριών

από πιθανές ενέργειες, που μπορούν να τις αλλοιώσουν ή να τις καταστρέψουν.

Οι πιθανές αυτές ενέργειες συνιστούν εν δυνάμει απειλές, οι οποίες στρέφονται

κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας ενός

δικτύου, που συνιστούν τους βασικούς στόχους ασφάλειας και σχετίζονται με το

κυβερνο-έγκλημα. Τα ψηφιακά εγκλήματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά

εγκλήματα στα εξής χαρακτηριστικά σημεία:98 :

96 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος (2013). Διακλαδικό Δόγμα Επιχειρήσεων
Κυβερνοπολέμου (ΔΕ3.9). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΕΣ, σελ.8-2.
97 Γιαννακόπουλος, Βασίλης. Κυβερνοπόλεμος. Υπαρκτή παγκόσμια ασύμμετρη απειλή. 03
Ιανουάριος 2011. http://www.elzoni.gr/html/ent/321/ent.5321.asp (πρόσβαση Σεπτέμβριος 15,
2015)
98 Τσουραμάνης, Χρ. Ψηφιακή εγκληματικότητα : Η (αν)ασφαλής όψη του διαδικτύου. ΑΘΗΝΑ:
Κατσαρός Βασ. Ν, 2005.
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 Διαπράττονται συνήθως από μακρινή απόσταση.

 Η παγκοσμιότητα του ψηφιακού εγκλήματος συνιστά και το κύριο

χαρακτηριστικό του.

 Ο εντοπισμός του ψηφιακού εγκληματία είναι τεχνολογικά

περίπλοκος.

 Αποδίδουν μεγάλα κέρδη με μικρό κίνδυνο ανακάλυψης του

δράστη τους.

 Ο αριθμός των θυμάτων τους συγκρινόμενος με εκείνο των

παραδοσιακών εγκλημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

 Οι οικονομικές απώλειες που προξενούνται στα «ψηφιακά»

θύματα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των θυμάτων των παραδοσιακών

εγκλημάτων, και στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν καταγράφονται από καμία

επίσημη αρχή.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η κυρίαρχη άποψη που θέλει το έγκλημα στον

κυβερνοχώρο (cyber crime) να αποτελεί τον ίδιο τύπο εγκλήματος με το «κοινό» ή

«συμβατικό έγκλημα», με τη μόνη διαφορά που το διακρίνει το ένα από το άλλο

είναι ότι, διαπράττεται σε διαφορετικό περιβάλλον , (δηλ. σε ηλεκτρονικό

περιβάλλον και δη σε περιβάλλον διαδικτύου) δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην

πραγματικότητα99. Υπάρχουν βέβαια εγκλήματα, που διαπράττονται τόσο σε

κοινό, όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αλλά εγκλήματα διαπράττονται μόνο σε

περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς δηλαδή να υπάρχει σύνδεση των

υπολογιστών με το διαδίκτυο (ή ακόμα και εάν υπάρχει δεν χρησιμοποιείται). Μια

άλλη κατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων διαπράττονται αποκλειστικώς σε

περιβάλλον του κυβερνοχώρου. Με το παραπάνω λοιπόν κριτήριο τα σχετικά

(ηλεκτρονικά) εγκλήματα μπορούν να διακριθούν:

 Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον,

όσο και στο διαδίκτυο (internet) π.χ. η συκοφαντική δυσφήμηση διαπράττεται και

με την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή e-mail). Η αντιγραφή

ενός πνευματικού έργου π.χ. μουσικού τραγουδιού (άρθρ. 66 Ν.2121/93) ή ενός

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το έγκλημα αυτό τελεστεί σε

«περιβάλλον internet» (εννοείται βέβαια ότι απαιτείται και η χρήση computer ) τότε

πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με τον κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που

99 diaplous. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ . 17 Φεβρουάριος 2015.
http://www.diaplous.org/library/nomothesia.php (πρόσβαση Αύγουστος 26, 2015)
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διαπράττεται στον κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται με την βοήθεια

του κυβερνοχώρου (internet related crime).

 Σε εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον

ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενν. χωρίς την χρήση του διαδικτύου). Τέτοια είναι τα

εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 370 Γ παράγρ. 1 του Π.Κ. π.χ. η

χωρίς δικαίωμα αντιγραφή προγράμματος από δισκέτα ή CD-ROM ή σε

ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Σε «Γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου» (Cyber crimes) με την

έννοια της ποινικοποίησης συμπεριφοράς που αποκλειστικώς έχει σχέση με τον

κυβερνοχώρο. Μια τέτοια αξιόποινη συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί η

παράνομη ή χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (hacking) ή η

διάδοση παιδικού πορνογραφικού υλικού δια του κυβερνοχώρου. Τέτοια

εγκλήματα δεν υπάρχουν ακόμα στην Ελληνική έννομη τάξη, αφού δεν υπάρχει

σχετική νομοθεσία. Δηλαδή τα γνήσια εγκλήματα του κυβερνοχώρου

διαπράττονται αποκλειστικώς σε περιβάλλον διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο

υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, αλλά ενεργεί αυτοτελώς,

οποιοδήποτε έγκλημα και εάν διαπραχθεί θεωρείται έγκλημα που διαπράττεται με

ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer crime).

 Κρίσιμες Υποδομές
Υποδομή (Infrastructure): Πλέγμα αλληλοεξαρτώμενων δικτύων και

συστημάτων που παρέχει αξιόπιστη ροή προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών, για

τη λειτουργία της ΔΔ, της Οικονομίας, της Κοινωνίας ή/και άλλων υποδομών.

Κρίσιμη Υποδομή: (Critical Infrastructure): Υποδομή μεγάλης κλίμακας, της

οποίας τυχόν υποβάθμιση, διακοπή ή δυσλειτουργία έχει σοβαρή επίπτωση στην

υγεία, ασφάλεια ή ευμάρεια των πολιτών ή στην ομαλή λειτουργία της δημόσιας

διοίκησης ή/και της Οικονομίας. Τομείς κρίσιμων υποδομών αποτελούν οι

παρακάτω:

 Επικοινωνίες και Πληροφορική  

 Ενέργεια.

 Υγεία.

 Μεταφορές.

 Ύδρευση.

 Τραπεζικό Σύστημα.
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 Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Εγκαταστάσεις.

Πληροφοριακή και Επικοινωνιακή Υποδομή (ΠΕΥ): Υποδομή που αποσκοπεί

στην παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών επικοινωνίας ή άλλων ηλεκτρονικών

υπηρεσιών.

Κρίσιμη ΠΕΥ (Critical Information and Communication Infrastructure):

Πληροφοριακό και επικοινωνιακό σύστημα που είναι κρίσιμη υποδομή ή αποτελεί

προϋπόθεση για τη λειτουργία άλλων τέτοιων υποδομών.

Προστασία Κρίσιμης ΠΕΥ (Critical Information and Communication

Infrastructure Protection): Ενέργειες των κατόχων, κατασκευαστών, χρηστών,

διαχειριστών, ερευνητικών ιδρυμάτων, Δημόσιας Διοίκησης ή/και

κανονιστικών/ρυθμιστικών αρχών, για τη διατήρηση της ποιοτικής λειτουργίας της

υποδομής σε περίπτωση επιθέσεων, ατυχημάτων και σφαλμάτων, καθώς και για

την ανάκαμψη, σε εύλογο χρόνο, της υποδομής μετά από τέτοια γεγονότα.

Σε περιπτώσεις επιτυχών προληπτικών δράσεων συμβαίνει το εξής

φαινόμενο. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η προστασία ενός ΠΣ, τόσο λιγότερα

περιστατικά ανασφάλειας συμβαίνουν. Όσο λιγότερα περιστατικά συμβαίνουν,

τόσο λιγότερη συζήτηση γίνεται σε θέματα ασφάλειας. Το γεγονός αυτό συχνά

υποβιβάζει την ασφάλεια στην agenda της κοινής γνώμης, αλλά και των

διοικήσεων ορισμένων φορέων και οργανισμών. Πιθανή συνέπεια αυτού είναι ο

περιορισμός των επενδύσεων σε θέματα ασφάλειας και - ως εκ τούτου - η

εμφάνιση μιας νέας απειλής. Αντίθετα, η κατά καιρούς εμφάνιση μείζονων

περιστατικών ανασφάλειας (horror stories) προκαλεί αύξηση των επενδύσεων σε

ασφάλεια. Τελικά, η εμπειρία αποδεικύει ότι η επιτυχής πρόληψη προκαλεί

εφησυχασμό, ο οποίος αποτελεί βασική απειλή για την ασφάλεια 100.

 Ψηφιακό χάσμα
Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακό χάσμα; Ένας ορισμός για το ψηφιακό χάσμα

δίνεται σε μια πρόσφατη δημοσίευση του ΟΟΣΑ Understanding the Digital Divide :

«Ο όρος, ψηφιακό χάσμα , αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των ατόμων, των

οικογενειών, των επιχειρήσεων και των γεωγραφικών περιοχών σε διαφορετικά

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα όσον αφορά τις ευκαιρίες του να έχουν πρόσβαση

100 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-
Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008.
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στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) και στη χρήση του

Διαδικτύου για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Το ψηφιακό χάσμα απεικονίζει

τις διαφορές μεταξύ, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών.»101

Η έννοια του ψηφιακού χάσματος κέρδισε την προσοχή στη δεκαετία του '90

με την αναγνώριση ότι μερικοί άνθρωποι και ιδρύματα δεν ήσαν on-line ή δεν

χρησιμοποιούσαν την ευρεία ζώνη. Το 2000 και το 2001 ξεκίνησαν πολλές

διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του θέματος του παγκόσμιου

ψηφιακού χάσματος (G8, ITU, ΟΟΣΑ). Το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα αναφέρεται

κυρίως στο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων

χωρών, ενώ έντονο ψηφιακό χάσμα παρουσιάζεται τόσο μεταξύ διαφορετικών

χωρών όσο και στο εσωτερικό μιας χώρας. Τέτοιο χάσμα περιλαμβάνει τους

πλούσιους σε πληροφορίες ανθρώπους έναντι των αντίστοιχων φτωχών, εκείνους

με τις κατάλληλες δεξιότητες έναντι εκείνων με λίγες ή καθόλου δεξιότητες,

εκείνους που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι τους έναντι εκείνων που

αποκτούν πρόσβαση από πηγές εκτός σπιτιού π.χ στο χώρο εργασίας, στα

cybercafes κλπ102. Είναι πλέον γεγονός ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ κρατών ή

ηπείρων τείνει να επαναπροσδιορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται

η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η καθυστέρηση ένταξης των

φτωχότερων χωρών στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Γνώσης θα σημάνει την

περαιτέρω απομόνωσή τους από τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο, ψηφιακά, κόσμο103.

Το ψηφιακό χάσμα υπάρχει μεταξύ εκείνων στις πόλεις και εκείνων στις

αγροτικές περιοχές. Το ψηφιακό χάσμα υπάρχει επίσης μεταξύ μορφωμένων και

μη, μεταξύ των διαφορετικών οικονομικών τάξεων, και γενικά, μεταξύ των

περισσότερο ή λιγότερο βιομηχανικά αναπτυγμένων εθνών104.

Το ψηφιακό χάσμα διπλασιάζει και ενισχύει τα χάσμα μεταξύ Βορρά-Νότου,

καθώς και τις ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Σήμερα το ψηφιακό

χάσμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ άλλοτε αφού δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν

101 Gurstein, Michael. «Effective use: A community informatics strategy beyond the digital
divide» First Monday, volume 8, number 12 . Δεκέμβριος 2003.
http://firstmonday.org/issues/issue8_12/gurstein/index.html (πρόσβαση Αύγουστος 30, 2015).
102 Caslon Analytics net, «The digital divides» metrics and statistics guide . n.d.
http://wwwcaslon.com.au/index.htm (πρόσβαση Σεπτέμβριος 15, 2015).
103 Καμάρας, Ι. «Ψηφιακές στρατηγικές για το κράτος, την πολιτική και την οικονομία.». 01
Φεβρουάριος 2004. http://www.economics.gr/AllMedia/_gr/ (πρόσβαση Αύγουστος 2015, 2015).
104 Gurstein, Michael. «Effective use: A community informatics strategy beyond the digital
divide.» First Monday, volume 8, number 12 . Δεκέμβριος 2003.
http://firstmonday.org/issues/issue8_12/gurstein/index.html (πρόσβαση Αύγουστος 30, 201.
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έχουν πρόσβαση στο αγαθό της πληροφορίας ενώ στο άλλο άκρο ο δικτυωμένος

κόσμος μεγαλώνει συνεχώς105. Αν δεν αλλάξει κάτι, η έκρηξη των νέων

τεχνολογιών της πληροφορικής θα προσπεράσει οριστικά τους κατοίκους των

φτωχότερων χωρών και ιδίως της μαύρης Αφρικής106.

3.3 Σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις (συμβατικές μορφές πολέμου)

Βρισκόμαστε πραγματικά στην αρχή μιας νέας εποχής όπου η φαντασία του

ατομικού νου πολλές φορές ξεπερνιέται από τα δημιουργήματα του Συλλογικού

Νου της ανθρωπότητας που σαν ένας υπερεγκέφαλος συνενώνει τους

«νευρώνες» του με αμέτρητους διαύλους επικοινωνίας 107. Ο κυβερνοχώρος, ως το

πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποκλοπή

πληροφοριών, να μειώσει -αποδυναμώσει ή να θέσει έκτος λειτουργίας τα

συστήματα έλεγχου και λήψεως αποφάσεων, να καταστρέψει κρίσιμες υποδομές,

για εισαγωγή πληροφοριών και να μειώσει την αυτοπεποίθηση μιας κυβέρνησης.

Ο κυβερνοπόλεμος είναι μία νέα μορφή πολέμου πέρα από τις παραδοσιακές

μορφές πολέμου όπως τις έχει καταγράψει η ιστορία. Η συχνότητα επιθέσεων στο

διαδίκτυο συνεχώς αυξάνεται ενώ τα κράτη προσπαθούν να αποκτήσουν

στρατηγικά οφέλη αλλά και να αμυνθούν όσο το δυνατόν καλύτερα απέναντι σε

αυτή τη νέα μορφή πολέμου. Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων είναι υπαρκτή ενώ

τα μέσα διεξαγωγής του συνεχώς εξελίσσονται. Ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί

πλέον ισχυρό μέσο επιβολής της πολιτικής ενός κράτους σε ένα άλλο. Η κλασσική

στρατηγική που διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές εκπαίδευσης του

προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, θα πρέπει να τροποποιηθεί στις νέες

ανάγκες που γεννιούνται πλέον. Επομένως οι τακτικές άμυνας, επίθεσης και

105 Ramonet, Ignacio. Διαδίκτυο: Η νέα τάξη διαδικτύου. Αθήνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις
Α.Ε, 2001.
106 Μερικά νούμερα δείχνουν την τραγικότητα της κατάστασης Το 88% των χρηστών Internet
προέρχεται από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Οι κάτοικοι της Αφρικής δεν
αντιπροσωπεύουν καν το 1% των χρηστών του Internet, με ελάχιστες γυναίκες σε αυτό το
ποσοστό. Το 91 % των χρηστών του Διαδικτύου αντιπροσωπεύει το 19% των κατοίκων της Γης. Το
20% του πληθυσμού των πλουσίων χωρών διαθέτει το 85% του παγκόσμιου πλούτου. Το ένα τρίτο
του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει κάνει ποτέ ένα τηλεφώνημα. Εβδομήντα τοις εκατό των
παγκόσμιων φτωχών ζουν στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις
τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών, ακόμη και σε ένα τηλέφωνο, είναι συχνά λιγοστή.
Σύμφωνα με μελέτη του 1999 το 86% της παροχής διαδικτύου ήταν στις 20 μεγαλύτερες πόλεις. Το
μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στα παγκόσμια δίκτυα όπως το
Διαδίκτυο είναι στα αγγλικά, η γλώσσα που κατέχεται λιγότερο από το δέκα τοις εκατό του
παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό το ψηφιακό χάσμα είναι, στην πραγματικότητα, μια αντανάκλαση
των υπαρχουσών ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
107 Γιανναράκης, Iωάννης. Παράθυρο Στο Μέλλον "Γεφυρώνουμε το ψηφιακό χάσμα ". 16 Μάϊος
2004. http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=158986
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αποτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα μέσα από την συνεργασία

των επιστημόνων του διαδικτύου με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων μιας

χώρας. Επιπλέον η παγκοσμιοποίηση περιπλέκει ακόμα περισσότερο το ζήτημα

αφού σε τέτοιες επιθέσεις μπορούν να εμπλακούν εκτός από κρατικοί και ιδιωτικοί

φορείς ή πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο κυβερνοπόλεμος απειλεί ζωτικής σημασίας

υποδομές μίας χώρας με τις επιπτώσεις των καταστροφών σε αυτές να είναι

σημαντικές. Ο κυβερνοπόλεμος είναι ο ακήρυχτος πόλεμος, κυβερνοεπιθέσεις

συμβαίνουν κάθε μέρα, καθιστώντας το είδος αυτό του «πολέμου» διαφορετικό

από τον παραδοσιακό πόλεμο, ένεκα του ότι εμπεριέχει ορισμένες διαστάσεις -

παραμέτρους, οι οποίες επισημαίνουν στο έχων το δικαίωμα λήψης απόφασης το

πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι. Οι παράμετροι 108 αυτές έχουν ως εξής :

 Εφαρμογές με Χαμηλό Κόστος.

Αντίθετα με τις εξελιγμένες, αλλά και πανάκριβες, τεχνολογίες οπλικών

συστημάτων, η ανάπτυξη πληροφορικής τεχνικής δεν απαιτεί τεράστια οικονομική

επένδυση, αντίθετα με τις εξελιγμένες, αλλά και πανάκριβες, τεχνολογίες των

οπλικών συστημάτων. Απαιτεί απλώς ειδικούς και πρόσβαση. Έτσι δεν

χρειάζεται καν κρατικούς φορείς, αλλά μόνον διάσπαρτες Ομάδες Ατομικής
Δράσεως (ΟΑΔ). Έχει γίνει συνείδηση πλέον ότι η απειλή αυξάνει αλματωδώς και

θα συνεχίζει να αυξάνει καθώς οι επινοήσεις/εφαρμογές επεκτείνονται. Ενίοτε

θεωρείται, ότι με την παρεμπόδιση προσβάσεως και με συστήματα ελέγχου μέσω

κρυπτο-συστημάτων, εξασφαλίζεται η ασφάλεια, το οποίο δυνατόν να απαλύνει

κάπως την κατάσταση, αλλά δεν εξαλείφει την απειλή.

 Μη Ευδιάκριτα (Θολά) Όρια.

Οι συμβατικοί διαχωρισμοί δημόσιου - ιδιωτικού ενδιαφέροντος, όπως

πόλεμος και κοινό έγκλημα, ακόμα και γεωγραφικά σύνορα μεταξύ κρατών,

γίνονται συγκεχυμένα - θολά με τις αναπτυσσόμενες εφαρμογές του

Κυβερνοπολέμου. Επίσης οι έννοιες αλλοδαπός - εντόπιος, εξωτερικοί -
εσωτερικοί κίνδυνοι/απειλές αλλοιώνονται. Στον  Κυβερνοπόλεμο είναι δυνατόν

να μην γνωρίζουμε ποίος είναι υπό επίθεση και από ποιόν ή ποίος είναι ο

υπεύθυνος της επιθέσεως. Αυτό προκαλεί περιπλοκές στους συμβατικούς ρόλους,

μεταξύ συναρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών επιβολής του νόμου και νομοτελειακά

οδηγεί στον μη ευδιάκριτο προσδιορισμό αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αμύνης

108 ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, Κυβερνοπόλεμος: Σύμμαχος ή Εχθρός. ΑΘΗΝΑ 2001.: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ/Διεύθυνση
Μελετών.
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του κράτους, από το κοινό έγκλημα έως τον πόλεμο. Έτσι, με αυτό το δεδομένο,

έθνη/κράτη που υποβλέπουν τα συμφέροντα μιας χώρας μπορεί να αποφύγουν

τις απευθείας στρατιωτικές επιχειρήσεις ή τρομοκρατικές δραστηριότητες, αλλά να

εκμεταλλευτούν ιδιώτες ή πολυ-εθνικές εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι είναι

πρόθυμοι να εκτελέσουν τέτοιας φύσεως επιχειρήσεις.
 Αυξημένος Ρόλος Επηρεασμού της Αντιλήψεως.

Οι νέες τεχνικές επηρεασμού μπορούν να αλλοιώσουν ουσιαστικά την ισχύ

της παραπλανήσεως (εξαπατήσεως). Αυτό επιτυγχάνεται με τεχνικές μεταβολής

της εικόνας της πραγματικά υφιστάμενης καταστάσεως, που «ρυμουλκούν» τις

όποιες αποφάσεις να καθυστερούν ή να εκτρέπονται. Οι ευκαιρίες για τη

«χάλκευση» πληροφοριών, οι οποίες είναι βασικές για τον επηρεασμό της

αντιλήψεως της κοινής γνώμης, είναι πολύ αυξημένες. Π.χ. πολιτικές ή μη

πολιτικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο (INTERNET) για

να συγκαλύψουν συγκεκριμένη πολιτική υποστήριξη. Επίσης τα πραγματικά

γεγονότα/αίτια μπορεί να παραποιηθούν κατάλληλα από τα ΜΜΕ και τα δήθεν

ευρήματα να διανεμηθούν απεριόριστα. Οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να

αντιδράσουν και η διαπίστωση είναι ότι διστάζουν, πτοημένες, να αναπτύξουν και

εφαρμόσουν ένα σθεναρό πρόγραμμα αντιστάσεως.

 Νέα Στρατηγική Πληροφοριακή Πρόκληση.

Η ελαττωμένη αντίληψη των συνεπειών του Κυβερνοπολέμου, στην

τρωτότητα στόχων, ελαττώνει αλυσιδωτά την αποτελεσματικότητα των κλασσικών

μεθόδων συλλογής - αναλύσεως πληροφοριών και κατόπιν αυτού ίσως ένας νέος

τομέας αναλύσεως που προσβλέπει στον Κυβερνοπόλεμο θα πρέπει να

αναπτυχθεί. Οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες έχουν ήδη δυσκολία να

προσδιορίσουν τους μελλοντικούς αντιπάλους, τις προθέσεις τους και τις

ικανότητες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απαιτουμένη αναδιάρθρωση των

Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η ανάγκη για ενδο-διασύνδεση υπηρεσιών και φορέων

είναι πλέον επιτακτική, για να γίνει δυνατή η συλλογή και ανάλυση εξωτερικών και

εσωτερικών πηγών. Αυτό επιβάλλει να ξεπεραστεί η φυσική αντίσταση για

προφύλαξη δομών/διαχωριστικών μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών (εξωτερικού)

και εσωτερικής δημόσιας τάξεως.

 Δυσκολία Αξιολογήσεως Δεικτών Προειδοποιήσεως Επιθέσεως.

Αυτό το εργαλείο χειρισμού κρίσεων ή διεξαγωγής πολέμου γίνεται πλέον

προβληματικό στο περιβάλλον του Κυβερνοχώρου. Το βασικό πρόβλημα είναι ο
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διαχωρισμός μεταξύ επιθέσεως και άλλων γεγονότων π.χ. ατυχημάτων, αστοχιών

συστημάτων ή δολιοφθορών από τους λεγόμενους Κυβερνοεγκληματίες (hackers).

Η βασική συνέπεια είναι ότι όλη η χώρα (κρατική μηχανή) δεν μπορεί να γνωρίζει

πότε η κρίση/επίθεση είναι υπό εξέλιξη, ποίος επιτίθεται ή πως πραγματοποιείται η

επίθεση. Οι σημερινοί μελετητές, διχάζονται σε αυτούς που προτείνουν ριζικές

επεμβάσεις στις δομές Υπηρεσιών Επιβολής Νόμου και Υπηρεσιών

Πληροφοριών, ενώ άλλοι εισηγούνται αναμονή, αφήνοντας τις εξελίξεις να

προσδιορίσουν τις ενέργειες.

 Αδυναμία στη Συγκρότηση - Διατήρηση Συμμαχιών

Πολλές χώρες σύμμαχοι σε κοινούς αγώνες θα καταστούν τρωτοί σε

επιθέσεις/παρεμβάσεις ΠΠ, με αποτέλεσμα μία τεχνολογικώς προηγμένη χώρα να

μη δυνηθεί να προσφέρει την απαιτουμένη/αναμενόμενη βοήθεια σε μια σύμμαχο

προς αυτή χώρα, λόγω της ταυτόχρονης προσβολής της.

 Τρωτότητα του Εσωτερικού της Χώρας

Ο Κυβερνοπόλεμος δεν έχει γραμμή μετώπου. Τα ενδεχόμενα Πεδία Μάχης
(ΠΜ) ευρίσκονται σε οποιοδήποτε διαδίκτυο, δίκτυο και ΠΣ που επιτρέπει

πρόσβαση. Οι τάσεις συνιστούν ότι η εθνική οικονομία, με αυξανόμενο βαθμό, θα

στηρίζεται σε πολύπλοκα συστήματα ελέγχου διασυνδεδεμένων δικτύων, για

παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρισμού, αερίου, καυσίμων κ.λ.π.

Η τρωτότητα αυτών των συστημάτων ίσως έχει υποτιμηθεί ή δεν έχει γίνει

κατανοητή. Επιπροσθέτως οι τρόποι αντιμετωπίσεως και αποτροπής είναι ακόμα

απροσδιόριστοι και βασίζονται στα παραδοσιακά στρατιωτικά μέσα .

Μια χώρα δεν μπορεί ουσιαστικά να παρεμποδίσει  επιθέσεις που

προέρχονται από τον Κυβερνοπόλεμο. Μετά από συμπεράσματα ασκήσεων έχει

διατυπωθεί η άποψη ότι η μόνη αποτελεσματική λύση αποφυγής επιθέσεων ΠΠ

είναι το ελεγχόμενο κλείσιμο των συστημάτων ή μέρους αυτών. Τούτο όμως δεν

είναι δυνατόν να γίνει ούτε ακόμη και σε περίοδο κρίσεων. Απαιτείται λοιπόν η

κατάρτιση/θέσπιση ενός Δόγματος Ελάχιστης Υποδομής Προστασίας
Ευαίσθητων Πληροφοριών (ΔΕΥΠΕΠ), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι

και οι διαχειριστές αυτών έχουν προβλέψει διαδικασίες σε εθνικό ή τοπικό

επίπεδο, ώστε να εντοπίζονται οι Κυβερνοεπιθέσεις και να επανασχεδιάζονται

μέτρα και αντίμετρα, που ελαχιστοποιούν τις συνέπειες κάθε προσπάθειας η

οποία αποβλέπει  στη  διάλυση των δικτύων.
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 Το Άτρωτο της Απειλής

Πολλά από τα πληροφοριακά Συστήματα φαίνονται πλήρως εκτεθειμένα και

ιδιαιτέρως τρωτά που μερικές φορές φθάνει ακόμα και σε βαθμό αποσυνθέσεως,

αποδιοργανώσεως ή τελείας παρεμποδίσεως της χρήσεώς τους. Συγχρόνως, οι

εξελίξεις στον Κυβερνοχώρο είναι τόσο δυναμικές (η ικανότητα
ταχύτητας/μεγέθους επεξεργασίας των Η/Υ διπλασιάζεται ανά 18 μήνες), που

υπό τις παρούσες αδυναμίες καλύπτονται με κάπως ανάλογο βαθμό. Εντούτοις η

εξάρτηση στον Κυβερνοχώρο και συνεπώς η έκθεση στον Κυβερνοπόλεμο θέτει

το ερώτημα «κατά πόσο ο βαθμός ανοσίας του συστήματος διατηρείται, ώστε
να ελαττώσει τις τρωτότητες από τις αναπτυσσόμενες δυνατότητες ;» Παρά

τις όποιες μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα σε

κοινώς αποδεκτά ουσιαστικά στοιχεία. Αντίθετα, όσο διερευνάται το αντικείμενο, σε

ότι αφορά τη σχέση βελτιώσεων αμύνης έναντι των εξελίξεων, καταλήγει κανείς

στο συμπέρασμα πως γενικά υστερούμε σε ριζικές λύσεις και ίσως δεν υφίστανται

ούτε ιδέες. Εξ άλλου ακόμη και εάν τούτο συμβεί, αυτές τίθενται στο αρχείο. Στο

θέμα υπάρχει ένας εφησυχασμός που είναι εντονότερος όσο ανερχόμεθα σε

επίπεδο Διοικήσεως.

 Αυξημένη εξάρτηση στην πληροφορία/πληροφορική των οπλικών

συστημάτων και ικανοτήτων.

Φυσική συνέπεια της συνεχώς αυξανόμενης εξάρτησης των κρατών από την

πληροφορία και την πληροφορική, είναι να γίνει θεμελιώδης αρχή στην επιτυχή

έκβαση οποιωνδήποτε στρατιωτικών επιχειρήσεων η λειτουργία Πληροφοριών,

Ερευνάς και Αναγνωρίσεως (ΠΕΑ) 109 , καθώς μέσω αυτής επιζητείται να

επιτευχθεί κατανόηση των αδυναμιών/τρωτοτήτων του αντιπάλου ώστε να

καταστεί ο Κυβερνοπόλεμος καθ’ επιθυμία Προστατευτικός

/Ανταποδοτικός/Επιθετικός. Μερικοί επιχειρούν να διαχωρίσουν τι είναι η ΠΕΑ και

τι ο Κυβερνοπόλεμος, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού στην πραγματικότητα είναι

ταυτόσημα. Συνεπώς η ΠΕΑ είναι το κρίσιμο μέρος της Αμυντικής Πληροφορικής

Υποδομής (ΑΠΥ) και πρέπει να προστατευθεί, καθώς παρέχει βασική

πληροφόρηση, που καθιστά τις λειτουργίες Κυβερνοπολέμου προστατευτικές,

ανταποδοτικές και επιθετικές.

109 ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, Κυβερνοπόλεμος: Σύμμαχος ή Εχθρός. ΑΘΗΝΑ 2001.: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ/Διεύθυνση
Μελετών, Παράρτημα «Β».
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3.4 Σχέση του Κυβερνοπολέμου με την πολιτική110

Σήμερα, οι αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής θεωρούν ότι

οι παράγοντες (ή συντελεστές) ισχύος ενός κράτους, οι οποίοι μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θέλησής του σε ενδεχόμενο αντίπαλο είναι

τρεις: Η οικονομία, η διπλωματία και η στρατιωτική ισχύς. Πολλοί αναλυτές

επιχειρηματολογούν υπέρ της συμπερίληψης των Πληροφοριών στους

συντελεστές ισχύος του κράτους, ενώ ακόμη λιγότεροι είναι αυτοί που

υποστηρίζουν ότι η ισχύς ενός κράτους αποτυπώνεται μόνο στην οικονομία του, οι

δε άλλοι συντελεστές αποτελούν παράγωγα, μη δυνάμενοι να υπάρξουν χωρίς

ισχυρή οικονομία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένοι αναλυτές οι οποίοι

ισχυρίζονται ότι ο ρόλος της διπλωματίας είναι συντονιστικός και κατά συνέπεια

δεν αποτελεί συντελεστή ισχύος. Αποδοχή συναντούν οι απόψεις του καθηγητή

του πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ και Υφυπουργού Άμυνας στην

κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Bill Clinton, Joseph Nye111, περί Ήπιας

Ισχύος, η οποία όμως από μόνη της (σε αντίθεση με τους άλλους συντελεστές) δεν

είναι ικανή να επιτύχει αποφασιστικά αποτελέσματα.

Οι κρατικές οντότητες, σε περίπτωση αντιπαράθεσης με άλλες κρατικές

οντότητες ή οργανώσεις, για την επίτευξη των επιδιώξεών τους κινητοποιούν

όλους τους παράγοντες ισχύος τους. Συνεπώς, η χρήση της στρατιωτικής ισχύος,

η οποία παραπέμπει στη θερμή σύγκρουση, τις υλικές καταστροφές και τις

απώλειες ανθρώπινης ζωής, είναι ένα μόνο από τα μέσα επίλυσης διακρατικών

διαφορών, εκτός της οικονομίας και της διπλωματίας. Σύμφωνα με τις κρατούσες

αντιλήψεις, η πλειονότητα των κρατών, για την επίλυση των διαφορών της, θα

προσέφευγε στη χρήση της στρατιωτικής ισχύος αφού πρώτα είχε εξαντλήσει τα

άλλα διαθέσιμα μέσα. Μάλιστα, η χρήση της οικονομίας και της διπλωματίας για

την επιβολή της θέλησής μας στον αντίπαλο είναι τόσο συνηθισμένη που συνήθως

διαλάθει της προσοχής.

Η ενορχήστρωση των διαθεσίμων μέσων τα οποία το κράτος έχει στη

διάθεσή του για τη διεξαγωγή του πολέμου ή τη διαχείριση μιας κρίσης γενικότερα

110 Μαυρόπουλος.Παναγιώτης, warandstrategy.gr. 19 Ιαν 2014. http://www.warandstrategy.gr/2-
uncategorised/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki (πρόσβαση Σεπτέμβριος 19, 2015).
111 Η ήπια ισχύς είναι η ικανότητα να ελκύεις τους άλλους και να επηρεάζεις τη γνώμη τους.
Joseph S. Nye Jr., Ήπια Ισχύς, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.
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με σκοπό την επίτευξη του πολιτικού σκοπού του πολέμου, αποτελεί το

προνομιακό πεδίο της Υψηλής Στρατηγικής .

Συνεπώς, η χρήση του Κυβερνοπολέμου για την επίτευξη πολιτικών σκοπών

πρέπει να σχεδιάζεται σε επίπεδο Υψηλής Στρατηγικής, ήτοι σε κυβερνητικό –

πολιτικό επίπεδο. Η χρήση του όρου «πόλεμος» δεν πρέπει να μας παρασύρει

έτσι ώστε να συσχετίζουμε τον Κυβερνοπόλεμο αποκλειστικά με τις Ένοπλες

Δυνάμεις για δύο λόγους. Πρώτον, οι Κυβερνοδυνατότητες δεν αφορούν μόνο τις

Ένοπλες Δυνάμεις αλλά διαπερνούν οριζόντια όλους του τομείς της κυβερνητικής

δραστηριότητας. Δεύτερον, οι στόχοι (είτε για προστασία (δικοί μας) είτε για

προσβολή (του αντιπάλου)) είναι κατά βάση μη στρατιωτικοί και κατά συνέπεια η

προστασία ή/και η προσβολή τους θέτει ένα θέμα νομιμότητας (στο πλαίσιο του

δικαίου του πολέμου) και κατά συνέπεια απαιτεί απόφαση σε υψηλό κυβερνητικό

επίπεδο, καθιστώντας έτσι τον Κυβερνοπόλεμο ένα ακόμα μέσο (πλέον των τριών

παραδοσιακών) στη διάθεση της κυβέρνησης ενός κράτους για την επίλυση μιας

κρίσης.

3.5 Η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 112

Στην καθομιλουμένη γλώσσα ασφάλεια είναι η κατάσταση εκείνη, στην οποία

δεν υπάρχει κίνδυνος, όπου αισθάνεται κάποιος ότι, δεν απειλείται. Είναι επίσης η

αποτροπή κινδύνου ή απειλής, ή εξασφάλιση σιγουριάς και βεβαιότητας. Στην

καθημερινή πρακτική, ο καθένας δίνει στον όρο ασφάλεια, το περιεχόμενο εκείνο,

που καθορίζουν οι συνθήκες ασκήσεως του επαγγέλματός του και η γενικότερη

κοσμοθεωρία του. Έτσι π.χ. για τον στρατιωτικό η έννοια ασφάλεια έχει

διαφορετικό περιεχόμενο απ΄ ότι για τον αστυνομικό, ο οποίος επίσης

αντιλαμβάνεται την ίδια έννοια εντελώς διαφορετικά απ’ ότι ο εργαζόμενος σε

οικοδομικές εργασίες κλπ. Αλλά και στον ίδιο ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο η

έννοια ασφάλεια έχει διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με την επιμέρους

ενασχόληση του κάθε προσώπου, καθώς π.χ για τον στρατιωτικό που ασχολείται

με τα όπλα, η έννοια της ασφάλειας δεν ταυτίζεται με αυτή που αντιλαμβάνεται ο

ασχολούμενος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ίδιου κλάδου. Ακόμα όμως

και στον ίδιο στενότερο - επιμέρους κλάδο, η οπτική γωνία θεωρήσεως του όρου

ασφάλεια είναι εντελώς διαφορετική και αυτό γιατί π.χ. διαφορετικά αντιλαμβάνεται

112 diaplous. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ . 17 Φεβρουάριος 2015.
http://www.diaplous.org/library/nomothesia.php (πρόσβαση Αύγουστος 26, 2015)
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τον όρο «ασφάλεια» ο τεχνικός ασφαλείας δικτύων υπολογιστικών συστημάτων

και διαφορετικά ο τεχνικός ασφάλειας τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι, όσοι ασχολούνται με θέματα ασφαλείας

«συναντώνται» στην κατάσταση εκείνη, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, όπου

αισθάνονται ασφαλείς, όπου δεν απειλούνται, όπου πρέπει να αποτρέψουν τον

κίνδυνο ή την απειλή και όπου πρέπει να εξασφαλίσουν την σιγουριά και την

βεβαιότητα κατά την ενάσκηση του έργου των. Είναι ευνόητων βέβαια ότι, η

ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που αφορά όλους, δηλαδή τόσο τα

μεμονωμένα άτομα, τις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και αυτές τις οργανωμένες

πολιτείες .

 Η νομική έννοια της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Κάθε έννοια για τον νομικό, έχει το περιεχόμενο εκείνο, το οποίο ορίζεται με

ακρίβεια από τον αντίστοιχο νόμο για το συγκεκριμένο θέμα, το ίδιο συμβαίνει

βέβαια και με την έννοια της ασφάλειας. Για το λόγο αυτό για το νομικό ο όρος

«ασφάλεια στο διαδίκτυο» σημαίνει αυτό που ο νόμος ορίζει ως ασφάλεια στο

διαδίκτυο. Ο νόμος επίσης καθορίζει και το περιεχόμενο όλων εκείνων των

επιμέρους εννοιών που αναφέρονται στον βασικό ορισμό της ασφάλειας. Έτσι αν

π.χ. ο νομοθέτης ορίσει ως ασφάλεια στο διαδίκτυο «τον κίνδυνο να επέλθει

κάποια βλάβη», θα πρέπει να ορίσει ταυτόχρονα και τους όρους «κίνδυνο» και

«βλάβη».

Για το συγκεκριμένο θέμα, της ασφάλειας του διαδικτύου, ή της ασφάλειας

στο διαδίκτυο η διεθνής αλλά και η ελληνική νομοθεσία δεν έχει δώσει ακόμα

ορισμό. Αυτό σημαίνει πρακτικώς ότι, ο ποινικός νομοθέτης δεν έχει (ακόμα)

θεωρήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως έννομο αγαθό . Συμπερασματικά

μπορεί να λεχθεί ότι, η έννοια της ασφάλειας στο διαδίκτυο δεν έχει καθοριστεί

ακόμα από το νομοθέτη. Κατά τον καθορισμό της όμως, πρέπει να ληφθούν

υπόψη οι βασικές Αρχές του Δικαίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Ελληνικό

Σύνταγμα και στους ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες.

 Βασικές Αρχές του όρου «ασφάλεια» στο Διαδίκτυο.

Στο διαδίκτυο «διακινούνται» πληροφορίες - δεδομένα (data) που έχουν

σχέση με την προσωπική και ιδιωτική σφαίρα του ατόμου (χρήστη ή μη χρήστη

του διαδικτύου). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την μη διαρροή των

στοιχείων αυτών σε τρίτα ``αδιάκριτα βλέμματα``. Κατά συνέπεια απαιτεί τα

στοιχεία αυτά να κινούνται με ασφάλεια και μυστικότητα. Η ελεύθερη διακίνηση
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των ιδεών, o σεβασμός της αξίας και η προστασία του ατόμου, η ελεύθερη

ανάπτυξη της προσωπικότητας, το απόρρητο και το απαραβίαστο της

επικοινωνίας, αποτελούν μερικές από τις βασικότερες Αρχές του δικαίου,

καθιστώντας εκ των ουκ άνευ αναγκαία την εφαρμογή των θεμελιωδών αυτών

Αρχών και στον κυβερνοχώρο. Ο υπερβολικός αστυνομικός έλεγχος

(αστυνόμευση) του κυβερνοχώρου, δηλαδή η ευρεία διατύπωση του όρου

ασφάλεια έρχεται ή ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω Αρχές.

Δεν μπορούμε να ομιλούμε για κρατικό έλεγχο, καθότι η έννοια του κράτους και

της κρατικής κυριαρχίας είναι έννοιες άγνωστες στο διαδίκτυο.

Η εφαρμογή όμως των Αρχών αυτών στο διαδίκτυο είναι ένα από τα πλέον

δύσκολα και περίπλοκα θέματα, τόσο από τεχνικής, όσο και από νομικής

απόψεως. Από τεχνική άποψη διότι, κάθε τεχνικός τρόπος που αποβλέπει στην

ασφάλεια του διαδικτύου, μπορεί να εξουδετερωθεί και συνήθως εξουδετερώνεται)

από ένα άλλο τρόπο «αντιασφάλειας». Από νομική άποψη διότι, ο νομοθέτης δεν

«προφταίνει» να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές

επιπτώσεις και συνέπειες των, ώστε να μπορέσει να τις ρυθμίσει. Με άλλα λόγια οι

αλλαγές στην τεχνική δομή του κυβερνοχώρου και κατά συνέπεια στη νομική

αντιμετώπισή του, είναι τόσο ραγδαίες, που, εάν το θέμα εδραιωθεί από

τεχνολογικής απόψεως, ο νομοθέτης δεν θα καταφέρει να λάβει οποιοδήποτε

μέτρο , σε ουσιαστικό ή δικονομικό επίπεδο.

 Η τεχνική διάσταση του όρου ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Από τεχνική άποψη, η έννοια της ασφάλειας (security) είναι η προστασία

ενός συστήματος υπολογιστών και των δεδομένων του από απώλεια ή ζημιά, η

οποία επιτυγχάνεται με την πρόληψη της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων

ατόμων στο σύστημα . Κλασσικό παράδειγμα ασφαλείας αποτελεί η συναλλαγή

(αγοραπωλησία) που γίνεται στο διαδίκτυο με την χρήση πιστωτικής κάρτας. Σ΄

αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, δεν είναι δυνατόν να

«συλλάβει» (υποκλέψει) κάποιος τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ή να τον

αντιγράψει από τον διακομιστή, που είναι αποθηκευμένος. Επίσης πρέπει να

επαληθευτεί ότι, ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται πράγματι, από το

πρόσωπο, που ισχυρίζεται ότι τον στέλνει. Για τους λόγους αυτούς για να

επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ασφάλεια για τα δεδομένα που διακινούνται στο

διαδίκτυο πρέπει να διασφαλίζεται η :



Σελίδα 76 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 Εμπιστευτικότητα (confidentiality) των δεδομένων, δηλαδή το να

καθίστανται προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες του

συστήματος.

 Ακεραιότητα (integrity) των δεδομένων, δηλαδή το να είναι ακριβή

και να αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, οποιαδήποτε δε αλλαγή αυτών να

είναι αποτέλεσμα εξουσιοδοτημένης ενέργειας.

 Διαθεσιμότητα (availability) των πόρων ενός πληροφοριακού

συστήματος, το να καθίστανται άμεσα προσπελάσιμοι σε κάθε εξουσιοδοτημένο

χρήστη του συστήματος.

 Σχέση ασφάλειας και μυστικότητας στο διαδίκτυο.

Με τον όρο μυστικότητα εννοείται το δικαίωμα που έχει κάποιος να μην

μοιράζεται τις πληροφορίες (π.χ. ηλικία, θρήσκευμα, αριθμούς πιστωτικής κάρτας

κλπ) που αφορούν το άτομό του με άλλους. Οι πληροφορίες αυτές είναι

καταγεγραμμένες στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια και η μυστικότητα στο χώρο του

διαδικτύου είναι (ουσιαστικώς) θεωρητικές έννοιες. Στην πράξη, ότι κινείται στον

χώρο του διαδικτύου μπορεί να γίνει γνωστό, ουσιαστικώς δηλαδή να υποκλαπεί,

ενώ χαρακτηριστικά λέγεται ότι, «κανένα κινούμενο ηλεκτρόνιο του πλανήτη δεν

μπορεί να τρέφει σοβαρές ελπίδες ότι θα ξεφύγει από τον ιστό της

παρακολούθησης». Κατά συνέπεια η ασφάλεια και η μυστικότητα του διαδικτύου

δεν είναι μόνο νομικές, αλλά και τεχνικές έννοιες . Μπορεί όμως να λεχθεί ότι, η

ασφάλεια είναι πρωτίστως τεχνική και δευτερευόντως νομική έννοια, ενώ αντίθετα

η μυστικότητα είναι πρωτίστως νομική και δευτερευόντως τεχνική έννοια. Σε κάθε

περίπτωση όμως, με την χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου, η

προσωπική ζωή του ατόμου έχει γίνει «διαφανής». Μυστικότητα και ασφάλεια είναι

εντελώς διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όμως υπερβολικό να λεχθεί ότι,

ασφάλεια και μυστικότητα στο διαδίκτυο αποτελούν τις δυο διαφορετικές όψεις,

ενός και του ίδιου νομίσματος.

3.6 Λόγοι για του οποίους η χρήση Κυβερνοδυνατοτήτων συνιστά πόλεμο
113.

Ο Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz στο έργο του «Περί Πολέμου», ορίζει

τον πόλεμο ως «πράξη βίας με σκοπό την επιβολή της θέλησής μας στον

113 Μαυρόπουλος Παναγιώτης Υπγος ε.α. «Η Κυβερνοάμυνα στην Υπηρεσία της Εθνικής
Σταρτηγικής» . Εθνικές Επάλξεις, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
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εχθρό114», άποψη η οποία είναι σήμερα αποδεκτή από τη συντριπτική

πλειονότητα των στρατηγικών αναλυτών. Από τη μελέτη του έργου του μεγάλου

Πρώσου θεωρητικού του πολέμου προκύπτει ότι το μόνο μέσο που είχε στο

μυαλό του για την επιβολή της θέλησης ήταν η στρατιωτική ισχύς του κράτους. Η

θεώρηση αυτή δικαιολογείται πλήρως εάν λάβουμε υπόψη μας το

κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό και στρατιωτικό πλαίσιο που επικρατούσε στην

εποχή του και μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι ιδέες του. Η εξέλιξη όμως της

επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς επίσης και της δομής και του τρόπου

λειτουργίας των σύγχρονων κρατών, δημιούργησε ευκαιρίες χρήσης και άλλων

μέσων για την επιβολή της θέλησής μας επί του αντιπάλου.

Ένα από αυτά τα μέσα είναι οι Κυβερνοδυνατότητες, οι οποίες εξαιτίας των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αποτελούν οργανωμένες δυνατότητες

προσβολής στόχων του αντιπάλου μέσω της επικοινωνιακής και πληροφοριακής

του υποδομής (συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας). Η ποικιλία των στόχων που

μπορούν να προσβληθούν, η έκτασή τους, η ταχύτητα προσβολής τους και η

σοβαρότητα των επιπτώσεων της προσβολής για τον αντίπαλο καθιστούν τον

Κυβερνοπόλεμο ικανό να επηρεάσει τη θέληση του αντιπάλου, παθητικά

(αποτροπή) ή ενεργητικά (πειθαναγκασμός). Κατά συνέπεια, η χρήση των

Κυβερνοδυνατοτήτων πληροί τους όρους του ορισμού του πολέμου, όπως μας

παραδόθηκε από τον Clausewitz, και έτσι η χρήση των Κυβερνοδυνατοτήτων επί

ενός αντιπάλου για την επίτευξη πολιτικών σκοπών μπορεί να χαρακτηριστεί ως

πόλεμος και ειδικότερα Κυβερνοπόλεμος115. Ενδεχομένως, με τις τεχνολογικές

δυνατότητες που υφίστανται σήμερα, να μην μπορεί ακόμη να επιφέρει

αποφασιστικά αποτελέσματα, λόγω και της μη διαθεσιμότητας κατάλληλων

στόχων σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα τις λιγότερο αναπτυγμένες (τουλάχιστον

δεν έχει αναφερθεί ανάλογο περιστατικό), αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάσει

τις αποφάσεις του αντιπάλου του που σχετίζονται με τα δικά του συμφέροντα.

Κατά συνέπεια, στους παραδοσιακούς συντελεστές ισχύος του κράτους, πρέπει

πλέον να προσθέσουμε και τις οργανωμένες Κυβερνοδυνατότητες προσβολής

114 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, On War, Edited and Translated by M. Howard and
Peter Paret, Princeton University Press, 1989, Book One “On the nature of war”, Chapter One
“What is war?”, σελ. 75 (“War is an act of force to compel our enemy to do our will”)
115 Ο όρος «πόλεμος» χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση της θερμής σύγκρουσης, ενώ
στην περίπτωση της χρήσης των άλλων συντελεστών ισχύος του κράτους για την επίλυση μιας
κρίσης χρησιμοποιούνται οι όροι οικονομικός ή διπλωματικός πόλεμος, όπως επίσης και
Κυβερνοπόλεμος.
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στόχων του αντιπάλου με τα πλεονεκτήματα (οικονομικά, ηθικά, κλπ) έναντι της

φυσικής καταστροφής να είναι αυταπόδεικτα.

3.7 Το ζήτημα της δικαιοδοσίας στο διαδίκτυο 116

Οι αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο δημιουργούν

πλήθος νομικών προβλημάτων λόγω της περίπλοκης λειτουργίας των

υπολογιστών καθώς και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του διαδικτύου. Το ερώτημα που

προκύπτει από την σχέση διαδικτύου και ποινικής νομοθεσίας είναι , αν η

συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου μπορεί να ρυθμιστεί με ποινικούς

κανόνες δικαίου και εάν στην συνέχεια οι ποινικοί αυτοί κανόνες μπορούν να

εφαρμοστούν στην πράξη. Το πρώτο αποτελεί ερώτημα του ουσιαστικού ποινικού

δικαίου και το δεύτερο ερώτημα του ποινικού δικονομικού δικαίου, και δύο όμως

ερωτήματα έχουν την ίδια κοινή αφετηρία, τη δικαιοδοσία. Και αυτό γιατί με βάση

τον ορισμό της έννοιας της δικαιοδοσίας 117, που είναι η αρμοδιότητα ενός

δικαστηρίου να δικάσει μια συγκεκριμένη υπόθεση αλλά συγχρόνως και η

αντίστοιχη αρμοδιότητα των διωκτικών αρχών να διερευνήσουν μια εγκληματική

συμπεριφορά, συνάγεται ότι η ανεύρεση της αρμοδιότητας του δικαστηρίου είναι

συνυφασμένη με τον καθορισμό του τόπου τέλεσης του αδικήματος, ο καθορισμός

του όμως στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο διαδίκτυο, εξαιτίας

της παγκοσμιότητας του επιτρέπει στον οποιοδήποτε να εισάγει και να καταστήσει

προσβάσιμη118 από όλα τα σημεία του πλανήτη οποιαδήποτε πληροφορία

θελήσει, είναι πολύπλοκο ζήτημα και εδώ έγκειται το πρόβλημα της δικαιοδοσίας.

Για τον καθορισμό του τόπου τελέσεως του αδικήματος υποστηρίζονται τέσσερις

θεωρίες:

 Η θεωρία του τόπου του αποτελέσματος. Τόπος τελέσεως του

αδικήματος θεωρείται ο τόπος όπου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο αποτέλεσμα.

 Η θεωρία του τόπου ενέργειας. Ως τόπος τέλεσης του αδικήματος θα

πρέπει να θεωρηθεί ο τόπος όπου έχει τελεστεί η ενέργεια που έτεινε στο άδικο

αποτέλεσμα. Εφόσον η ενέργεια έλαβε χώρα σε περισσότερα από ένα κράτη, ο

τόπος ενέργειας είναι αυτός όπου ολοκληρώθηκε η ενέργεια.

116 Λιανού, Κωνσταντίνα. «Έγκλημα Και Διαδίκτυο.» Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Ε.Μ.Π. Σχ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών, Φεβρουάριος 2013.
117 Φαρσεδάκης, Ι. Στοιχεία εγκληματολογίας. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1996.
118 Λάζος, Γ. Πληροφορική και έγκλημα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001.
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 Η μικτή θεωρία. Τόπος τελέσεως του αδικήματος θεωρείται τόσο ο

τόπος ενέργειας όσο και ο τόπος του αποτελέσματος με δικαίωμα επιλογής του

αδικηθέντος.

 Η θεωρία του βαρύνοντος τόπου. Σύμφωνα με την αυτήν την θεωρία

ο τόπος του αδικήματος εντοπίζεται στο κράτος όπου το έγκλημα εκδηλώθηκε

κατά την κύρια σημασία του. Όμως υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της

θεωρίας καθώς είναι δύσκολο να καθοριστεί ο βαρύνων τόπος για την τέλεση της

διαδικτυακής αδικοπραξίας. Η κρατούσα θεωρία στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη είναι η θεωρία του βαρύνοντος τόπου.

3.8 Συμπερασματικές Σκέψεις

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, καταφαίνεται ότι από τις επιχειρήσεις

κυβερνοπολέμου η «ηπιότητα» της προβολής ισχύος που προκύπτει από τις

διενεργούμενες επιχειρήσεις, συμπληρώνεται με τη διακριτικότητά του119, καθώς,

μια κυβερνοεπίθεση πολύ δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί από πού προήλθε και

πολύ πιο δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί η πηγή της. Επίσης δεν θα πρέπει να

διαφεύγει της προσοχής μας ότι η απειλή που αντιπροσωπεύει, πολλές φορές δεν

προέρχεται από κάποια κρατική υπηρεσία αλλά από «ανεξάρτητες» ιδιωτικές

ομάδες οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο μιας παρακρατικής λειτουργίας,

συμπληρώνοντας τις κρατικές υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζονται στενά αλλά

άτυπα. Ακριβώς λόγω της ήπιας και διακριτικής μορφής του κυβερνοπολέμου

δύσκολα μπορεί να υπάρξει μια αξιόπιστη αποτρεπτική πρόταση εναντίον του.

Επιπροσθέτως, η διακριτικότητα των κυβερνοεπιχειρήσεων, σε συνδυασμό

με την ηπιότητα τους, επιτρέπει ακόμη και τη «φιλική» επίλυση διαφορών, μεταξύ

χωρών που έχουν καλές, εν γένει σχέσεις μεταξύ τους, ή έστω όχι εχθρικές, ενώ

στο πλαίσιο της αλληλένδετης γεωπολιτικής λειτουργίας, ο πόλεμος βρίσκεται σε

αλληλεπιδραστική σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργίες του διεθνούς συστήματος,

το οποίο σήμερα χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

σαν ένα ασχηματοποίητο ακόμη διεθνές σύστημα, το οποίο κινείται από μια

μονοπολική λειτουργία σε μια πολυπολική, με την τελευταία να μην έχει ακόμη

σχηματοποιηθεί. Η ασάφεια του υπό δημιουργία νέου παγκόσμιου συστήματος

έγκειται όχι μόνον στο ποιοι θα είναι οι επόμενοι πόλοι ισχύος αλλά και ποιες θα

119 Ελευθέριος Οικονόμου Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ, «Η θέση της Ελλάδος στο εξελισσόμενο διεθνές
γεωστρατηγικό περιβάλλον. Σύγχρονες απειλές» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2007», ΑΘΗΝΑ 2007
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είναι οι σχέσεις μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, ο κυβερνοπόλεμος χάρη στα

χαρακτηριστικά της «διακριτικότητας» και της «ηπιότητας» του, μπορεί να

αποτελέσει ένα ιδανικό εργαλείο προβολής ισχύος σε ένα παρόμοιο άμορφο και

ταραχώδες σύστημα που απαιτεί προσεκτικές κινήσεις.

Κατά συνέπεια, η απειλή του κυβερνοπολέμου αναμένεται να ενισχύσει

εμμέσως πλην αποφασιστικώς νέες αντιλήψεις περί πολέμου που βασίζονται στις

θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας (ChaoPlexity), όπως είναι τα μοντέλα

σμήνωσης (swarming), τα οποία δίνουν έμφαση στη συνεχή προσαρμογή στα

δεδομένα της μάχης και στην αυτόνομη λειτουργία των μονάδων ενός δικτύου αντί

στην «καθυπόταξη» τους σε μια κεντρική δομή, η οποία αν υποστεί πλήγμα στην

πληροφορική – επικοινωνιακή της συνοχή θα οδηγηθεί σε παράλυση.

Τέλος, η έννοια του κυβερνοπολέμου δύσκολα μπορεί να οριστεί και να

περιοριστεί. Είναι μια ανοιχτή – δυναμική έννοια και στο πλαίσιο αυτό οι ορισμοί

για τα όπλα, τις τακτικές και τις μεθοδολογίες κυβερνοπολέμου είναι επίσης

νοηματικά ανοικτοί. Έτσι λοιπόν, στον ευρύτερο ορισμό περί κυβερνοπολέμου, ή

έστω σε μια συγγενική και συμπληρωτική με τον κυβερνοπόλεμο μορφή πολέμου,

θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τα όπλα εκπομπής ενέργειας όπως είναι τα

συστήματα ηλεκτρομαγνητικού παλμού ή μικροκυμάτων υψηλής ενέργειας, τα

οποία αποσκοπούν στην καταστροφή της ηλεκτρονικής υποδομής του αντιπάλου,

μιας και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό των «συμβατικών»

κυβερνοεπιθέσεων. Είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ότι η εθελοντική φύση του

Διαδικτύου είναι ο λόγος της ευελιξίας του, αλλά ίσως και η αιτία των

σπουδαιότερων αδυναμιών του. Οι μικροσκοπικής κλίμακας επιθέσεις που

συνήθως εξαπολύονται στον κυβερνοχώρο, έχουν ως αντικειμενική τους επιδίωξη

να εκληφθούν ως ασήμαντα συμβάντα και να μην αξιολογηθούν καν από τα

συμβατικά συστήματα κυβερνοασφάλειας, επιτρέποντας έτσι στον επιτιθέμενο να

εισέλθει (infiltrate) σε πολλά συστήματα τοποθετώντας κακόβουλο 120 (malicious)

λογισμικό, κατά κάποιον τρόπο σε δόσεις, επιδιώκοντας να μην αποκαλυφθεί

παρά μόνο όταν πλέον είναι πολύ αργά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του

κυρίαρχου τρόπου σκέψης όσων ασχολούνται με τον κυβερνοπόλεο και τις

120 Malware (Malicious Software): Κώδικας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εκδήλωση επίθεσης σε έναν υπολογιστή ή δίκτυο μέσω διασποράς ιών, πρόκλησης βλάβης σε
δίκτυα, υποκλοπής πληροφοριών, παραποίησης δεδομένων, διανομής αναξιόπιστων
πληροφοριών και παρέμβασης σε στρατιωτικές ή πολιτικές επιχειρήσεις όπως η πλοήγηση, οι
μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι λειτουργίες διοίκησης και ελέγχου.



Σελίδα 81 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

επίδραση του είναι μια κινέζικη θεώρηση του τρόπου διεξαγωγής του, η οποία

αποκαλείται θεωρία των «1000 κόκκων άμμου»121, κατά την οποία αντί για μια

μεγάλη επίθεση είναι προτιμότερο να εξαπολύεις έναν μεγάλο αριθμό μικρών

επιθέσεων, επιδιώκοντας, κατά κάποιον τρόπο, να περάσεις μέσα από τις

χαραμάδες των συστημάτων ασφαλείας του εχθρού.

121 Tom Kellermann, chief cybersecurity officer for Trend Micro.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΥ

«Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa»122

Γενικά

Σήμερα, ο «πέμπτος κοινός χώρος» έχει καταστεί πεδίο αντιπαράθεσης και

ανταγωνισμού για την κυριαρχία μεταξύ κρατικών αλλά και μη κρατικών δρώντων,

για την υποστήριξη κυρίως των οικονομικών τους συμφερόντων και παρότι όλες οι

κυβερνήσεις θέλουν να παρουσιάζονται ως δρώντες στον κυβερνοχώρο που

εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στην κυβερνο-άμυνα, εντούτοις, εκτιμάται ότι

επιδιώκουν να αναπτύξουν τεχνολογία και μέσα (κυβερνο-όπλα), προκειμένου

αφενός να εκμεταλλευθούν τις πληροφορίες των αντίπαλων δικτύων, και αφετέρου

να διεξάγουν κυβερνοεπιθέσεις, όταν απαιτηθεί. Ο λόγος είναι προφανής. Το

πλεονέκτημα σε τεχνολογικό επίπεδο δημιουργεί αντίστοιχο πλεονέκτημα στον

παγκόσμιο ανταγωνισμό της κυριαρχίας και της υποστήριξης των συμφερόντων.

Οι κυβερνοαπειλές εκδηλώνονται με μια αυξητική τάση κατά του συνόλου των

δικτύων που απαρτίζουν τον κυβερνοχώρο, γεγονός που δημιουργεί μια άναρχη

κατάσταση, με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία να «προσφέρει» διαρκώς νέα και

πιο εξελιγμένα κυβερνοόπλα στους κυβερνο-επιτιθέμενους.

Ο κυβερνοπόλεµος συνιστά µία μείζονα ασύμμετρη απειλή για την εθνική

ασφάλεια και την ευημερία των κρατών, με αποτέλεσμα να έχει αναγνωρισθεί από

τα κράτη, αλλά και από Διεθνής Οργανισμούς, ότι αποτελεί τη μελλοντική απειλή,

όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο123, αλλά κυρίως ως στρεφόμενη εξ’ ολοκλήρου

κατά του έκαστου Κρατικού Μηχανισμού, καθώς η σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική

και στρατιωτική υποδομή εξαρτώνται άμεσα από την ελεύθερη ροή διακίνηση των

πληροφοριών. Η παγκόσμια κοινότητα και κυρίως οι χώρες με ανεπτυγμένη

ψηφιακή τεχνολογία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας του

122 «Δεν υπάρχει έγκλημα ούτε ποινή χωρίς συγκεκριμένο νόμο που να προβλέπει τα
αντικειμενικά της στοιχεία».
123 Η ασφάλεια στο διαδίκτυο έχει αναδειχθεί από τη διεθνή Ακαδημία Μηχανικών ως μια από
τις 14 μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας, ενώ πρόσφατα το ηλεκτρονικό έγκλημα αναδείχτηκε
στο παγκόσμιο οικονομικό Φόρουμ που έγινε τον Ιανουάριο 2015 στο Νταβός της Ελβετίας, ως μια
από τις 10 κύριες απειλές για τον πλανήτη. Τσαγκατάκης, Μιχαήλ. Το τοπίο του ηλεκτρονικού
εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό Έγκλημα, Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την αντιμετώπιση του
κυβερνοεγκλήματος, Έκδοση 0,95, Απρίλιος 2015.
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κυβερνοχώρου για την προώθηση των συμφερόντων τους αλλά και τις υπαρκτές

κυβερνο-απειλές κατά της εθνικής τους ασφάλειας και ευημερίας, πραγματοποιούν

τα πρώτα τους βήματα προκειμένου να καθορίσουν τους κανόνες συμπεριφοράς

εντός του κυβερνοχώρου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο κατανοώντας πόσο

αναγκαία είναι η σχεδίαση μιας στρατηγικής (cyber-security strategy), δια της

οποίας θα διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ασφαλής ροή των

πληροφοριών, η εναποθήκευσή τους και η αντιμετώπιση όλων των μορφών

κυβερνο-επιθέσεων (cyber-attacks). Αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του

φαινομένου αυτού καθεαυτού αλλά και των επιπτώσεων του τα κράτη, όπως

σαφώς έχουν υπογραμμίσει και μεγάλοι θεωρητικοί της Ρεαλιστικής Σχολής των

Διεθνών Σχέσεων, αρχίζοντας από τον πατέρα της Στρατηγικής, Θουκυδίδη και

φθάνοντας μέχρι και στους πιο σύγχρονους, Hans Morgenthau και John

Mearscheimer, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την ανάγκη της αμυντικής

θωράκισης τους, η οποία αφενός θα ενισχύσει το status τους στο διεθνές

γίγνεσθαι και αφετέρου θα το βοηθήσει στην προσπάθεια εθνικής και κρατικής

τους επιβίωσης μέσα στο πλαίσιο του άναρχου (κυρίως λόγω της απουσίας ενός

παγκόσμιου και υπερ-εθνικού οργάνου λήψης αποφάσεων ή παγκόσμιας

κυβέρνησης), διεθνούς πολιτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, υπέρτατος στόχος

των κρατών είναι η φυσική του προστασία και επιβίωση μέσω διαφόρων

στρατηγικών όπως είναι μεταξύ άλλων:

- Η αμυντική του θωράκιση, με την κατάρτιση και σύνταξη σχεδίων δράσεως

για την αντιμετώπιση του ως απειλή, τα οποία σχέδια ενσωματώνονται στο

γενικότερο εθνικό σχεδιασμό, εντασσόμενα στο γενικότερο πλαίσιο της Πολιτικής

Εθνικής Ασφαλείας (ΠΕΑ) που καθεμία από αυτές χαράζουν για την προάσπιση

των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων - συμφερόντων και με την ίδρυση των

κατάλληλων υπηρεσιών, εξοπλισμένες με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και

δυνατότητες, ώστε να καταστούν φυσικά ικανές να προστατέψουν την ασφάλεια

της ροής και διαχείρισης των ζωτικών διαβαθμισμένων πληροφοριών.

- Η ανάπτυξη πολύπλευρων και πολυεπίπεδων διεθνών συνεργασιών και

συνεργειών, με συνέπεια ένα ευρύ φάσμα διεθνών οργανισμών και συνασπισμών

εργάζονται για την ανάπτυξη ενός το δυνατόν διευρυμένου πλαισίου ασφαλείας

μέσω της σύναψης συνθηκών, της δημιουργίας μηχανισμών ασφαλείας και την

ίδρυση ερευνητικών φορέων
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4.1 Νομική προσέγγιση του Διαδικτύου 124.

Κυρίαρχο νομικό ζήτημα για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

αποτελεί η νομική ρύθμιση του Διαδικτύου. Έως σήμερα, δεν υπάρχουν

συγκεκριμένες διατάξεις που να ρυθμίζουν συνολικά τις προσφερόμενες, μέσω του

Διαδικτύου, υπηρεσίες. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης, συναντά

φραγμούς, που ανάγονται στις απόψεις δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων: αυτών

που είναι υπέρ και αυτών που είναι κατά της οποιασδήποτε προσπάθειας

ρύθμισης του Διαδικτύου 125.

Τα επιχειρήματα υπέρ της ρύθμισης του Διαδικτύου είναι τα ακόλουθα:

 Είναι ανοιχτό σε όλους και απαιτείται η ρύθμισή του για τον έλεγχο του

παράνομου περιεχομένου του.

 Δεν αποτελεί διαφορετικό μέσο επικοινωνίας, σε σχέση με το

ραδιόφωνο και την τηλεόραση, τα οποία υπόκεινται ήδη σε νομοθετικές ρυθμίσεις.

 Υπάρχει πολύ επιβλαβές υλικό σε αυτό, όπως και αυξανόμενη

εγκληματική δραστηριότητα, που γεννά την υποχρέωση της πολιτείας για τον

έλεγχο και την αντιμετώπισή της.

 Οι περισσότεροι χρήστες, απαιτούν κάποια μορφή ρύθμισης για την

προστασία των δεδομένων τους και των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, έναντι

επιθέσεων κακόβουλων χρηστών.

Τα επιχειρήματα εναντίον οποιασδήποτε μορφής ρύθμισης
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

o Η ελευθερία του λόγου που προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου είναι

απόλυτο δικαίωμα κάθε πολίτη, προστατευόμενο από συνταγματικές διατάξεις.

o Το Διαδίκτυο είναι διαφορετικό από τα άλλα μέσα επικοινωνίας,

διαθέτοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η ελευθερία, η ειλικρίνεια και ο

πειραματισμός.

o Το Διαδίκτυο δεν μπορεί να ρυθμιστεί, διότι είναι τεράστιο και

παγκόσμιο και οποιαδήποτε προσπάθεια, θα έρχεται πάντοτε αντιμέτωπη με το

ζήτημα της λογοκρισίας.

o Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για να προστατεύσουν τα παιδιά από το

παράνομο περιεχόμενο του Διαδικτύου και όχι τα κράτη με νομοθετικές ρυθμίσεις.

124 Λιανού, Κωνσταντίνα. «Έγκλημα Και Διαδίκτυο.» Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Ε.Μ.Π. Σχ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών, Φεβρουάριος 2013.
125 Ζάννη Αν, «Το διαδικτυακό έγκλημα», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα,2005.
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4.2 Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime).126

Η άποψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime) αποτελεί τον ίδιο

τύπο εγκλήματος με το «κοινό» ή «συμβατικό» έγκλημα και η μόνη διαφορά που

το διακρίνει από αυτό είναι ότι διαπράττεται σε διαφορετικό περιβάλλον (δηλαδή

σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και δη σε περιβάλλον δικτύου), δεν ανταποκρίνεται

στην πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια εγκλήματα, που διαπράττονται τόσο σε

κοινό, όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Άλλα εγκλήματα διαπράττονται μόνο σε

περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς δηλαδή να υπάρχει σύνδεση των

υπολογιστών με το διαδίκτυο (ή ακόμα κι αν υπάρχει δε χρησιμοποιείται). Μια

άλλη δε κατηγορία ηλεκτρονικών εγκλημάτων διαπράττονται αποκλειστικά σε

περιβάλλον του κυβερνοχώρου. Με το παραπάνω λοιπόν κριτήριο τα σχετικά

(ηλεκτρονικά) εγκλήματα μπορούν να διακριθούν:

 Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» περιβάλλον, όσο και

στο διαδίκτυο (internet), π.χ. η συκοφαντική δυσφήμηση διαπράττεται και με τη

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή e-mail). Η αντιγραφή ενός

πνευματικού έργου π.χ. μουσικού τραγουδιού (άρθρο 66 Ν.2121/93) ή ενός

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το έγκλημα αυτό τελεστεί σε

«περιβάλλον internet», τότε πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με τον

κυβερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται στον κυβερνοχώρο ή για έγκλημα

που διαπράττεται με τη βοήθεια του κυβερνοχώρου (internet related crime).

 Σε εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών

υπολογιστών (χωρίς τη χρήση του διαδικτύου). Τέτοια είναι τα εγκλήματα που

προβλέπονται από το άρθρο 370γ & 1 του Π.Κ., π.χ. η χωρίς δικαίωμα αντιγραφή

προγράμματος από δισκέτα ή CD-ROM σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Σε «γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου» (cyber crimes) με την έννοια της

ποινικοποίησης συμπεριφοράς που αποκλειστικά να έχει σχέση με τον

κυβερνοχώρο. Μια τέτοια αξιόποινη συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι π.χ. η

μεταβίβαση κρυπτογραφικών κειμένων χωρίς σχετική άδεια ή η διάδοση

πορνογραφικού υλικού δια του κυβερνοχώρου. Τέτοιες δραστηριότητες δεν

αποτελούν εγκλήματα στην Ελληνική έννομη τάξη, αφού δεν υπάρχει σχετική

νομοθεσία.

126 Δ.Π. Αγγελόπουλος, Υπαστυνόμος Α΄ , ΕΛ.ΑΣ. Κυβερνοχώρος- Το Διεθνές «Γίγνεσθαι» στο
Ελληνικό «ΕΙΝΑΙ». n.d. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika /t19/t19_03.htm  (πρόσβαση
Οκτώβριος 15, 2015).
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Με άλλα λόγια δηλαδή, τα «γνήσια εγκλήματα του κυβερνοχώρου»

διαπράττονται αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο

υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, αλλά ενεργεί αυτοτελώς,

οποιοδήποτε έγκλημα και αν διαπραχθεί, θεωρείται έγκλημα που διαπράττεται με

ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer crime).

4.3 Δράσεις για την Αντιμετώπιση του Κυβερνοπολέμου στο Διεθνές
Περιβάλλον

4.3.1 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τον Κυβερνοπόλεμο 127

4.3.1.1 Γενικά

Η διαφαινόμενη κυριαρχία των Η/Υ παγκοσμίως, όσο αφορά την

αρχειοθέτηση πληροφοριών και τη δημιουργία τραπεζών δεδομένων, οι οποίες

συνδέονται μέσω του διαδικτύου, έχει ήδη δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα,

σχετικά με την προστασία των αρχείων αυτών από προσβολές. Οι προσβολές

αυτές, των οποίων η μορφή έχει αναλυθεί σε άλλα κεφάλαια της παρούσης

μελέτης, μπορεί να αφορούν καταστροφές αποθηκευμένων πληροφοριών ή και

προγραμμάτων καθώς και παραβίαση του απορρήτου των σχετικών στοιχείων με

τη «λήψη» τους από τον «Ηλεκτρονικό Εισβολέα», με συνέπεια πληροφορίες κάθε

είδους λοιπόν, είναι δυνατό να βρεθούν στη διάθεση οποιουδήποτε

«κακοπροαίρετου» ή «καλοπροαίρετου» Ηλεκτρονικού Εισβολέα ή ακόμη και να

καταστραφούν από αυτόν.

Το τεράστιο αυτό θέμα σχετίζεται νομικά με την προσβολή της

προσωπικότητας και της ελευθερίας του ατόμου, την παραβίαση του απορρήτου

που αφορά την Εθνική Άμυνα, την Ασφάλεια του Κράτους και των Επιχειρήσεων

και την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την Φθορά Ξένης Περιουσίας.

Ένας γενικός αλλά σαφής διαχωρισμός, ως προς την πραγματική και

νομική διάσταση του αντικειμένου του Κυβερνοπολέμου, της πληροφορίας

δηλαδή, προκύπτει από τη φύση των δεδομένων αυτής.

Στην πρώτη κατηγορία, στην πραγματική δηλαδή διάσταση του,

μπορούν να περιληφθούν οι ειδικής φύσεως πληροφορίες που σχετίζονται με το

άτομο και την προσωπικότητά του. Πληροφορίες δηλαδή, οι οποίες αφορούν εκτός

από τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου με τη στενή έννοια του όρου,

127 ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, Κυβερνοπόλεμος: Σύμμαχος ή Εχθρός. ΑΘΗΝΑ 2001.: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ/Διεύθυνση
Μελετών , σελ. 80.
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στοιχεία που αφορούν την κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και

μορφωτική του διάσταση.

Στη δεύτερη κατηγορία, στη νομική δηλαδή διάσταση του,
περιλαμβάνονται γενικής φύσεως πληροφορίες, οι οποίες με τη σειρά τους

διακρίνονται σ΄ εκείνες που συγκεντρώνουν οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις

(τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις κ.λ.π) και σ’ εκείνες που συγκεντρώνουν οι

Δημόσιες Υπηρεσίες. Αυτές οι δεύτερες είναι ιδίως εκείνες που καθίστανται

αντικείμενο του Κυβερνοπολέμου, στις οποίες περίοπτη θέση κατέχουν αυτές για

τις οποίες  ανακύπτει θέμα απορρήτου, το οποίο επιβάλλεται με κάποιον σχετικό

νόμο και έχουν σχέση με την Εθνική Άμυνα, τη Δημόσια Ασφάλεια ή τον

προγραμματισμό της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως, πληροφορίες και

δεδομένα που δεν είναι δυνατόν πάντα να έχουν ευρεία δημοσιότητα.

Η προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρέπει να ξεκινήσει από την

αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του διεθνούς νομικού πλαισίου, κατά το

πρότυπο του δικαίου του πολέμου, έτσι ώστε να ελεγχθεί η μέχρι σήμερα άναρχη

και χαοτική δραστηριότητα στον Κυβερνοχώρο, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

 Πρώτον προβληματικό σημείο στην ολοκληρωτική απαγόρευση

χρήσης βίας στις σχέσεις μεταξύ των μελών των Ηνωμένων Εθνών, με εξαίρεση

τα μέτρα που μπορεί να λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας και την νόμιμη

αυτοάμυνα, αποτελεί το ότι στον Χάρτη, δεν προσδιορίζετε σε κανένα σημείο τον

ορισμό της «ένοπλης επίθεσης» ή της «επιθετικής ενέργειας», καθώς ο

συνδυασμός των διατάξεων του Χάρτη από τον οποίο προκύπτει το Δίκαιο
Ειρήνης (Jus Ad Bellum) είναι ο ακόλουθος 128:

- Άρθρο 2 § 4. Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα

απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της

εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε

με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων

Εθνών.

- Άρθρο 39. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει

απειλή για την ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και θα κάνει

128 Παναναστασίου, Αφροδίτη. « securityreport.gr.» Κυβερνοπόλεμος και Ελλάδα Τεχνολογίες
hacking, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο. 18 Φεβρουάριος 2015.
http://www.securityreport.gr/magazine-archive/year-2015/itemlist/category/285-issue-40
(πρόσβαση Αύγουστος 20, 2015).
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συστάσεις ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα

41129 και 42, για να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και

ασφάλεια.

- Άρθρο 51. Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα εμποδίζει το

φυσικό δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, σε περίπτωση που

ένα Μέλος των Ηνωμένων Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγμή που το

Συμβούλιο Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή

ειρήνη και ασφάλεια...

Η παραπάνω ασάφεια στον ορισμό της «ένοπλης επίθεσης» ή της

«επιθετικής ενέργειας», έχει ως συνέπεια να θέτουν σε αμφισβήτηση όχι μόνο τις

βασικές αρχές του πολέμου, αλλά και του δικαίου του πολέμου στην περίπτωση

του κυβερνοπολέμου. Και αυτό διότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προϋπήρχε

του Κυβερνοχώρου και στην παρούσα φάση δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τον

κυβερνοπόλεμο, ενώ δεν υπάρχει ομοφωνία για το βασικό ερώτημα του πότε μία

κυβερνοεπίθεση συνιστά πράξη πολέμου, ένοπλη επίθεση ή περίπτωση χρήσης

βία, λαμβανομένου υπόψη. ότι στην περίπτωση των κυβερνοεπιθέσεων δε

χρειάζεται να περάσει κανείς τα σύνορα για να επιτεθεί και τα κυβερνοόπλα

μπορούν να κάνουν ακαριαία προβολή ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς να

χρειάζονται αεροπλανοφόρα ή βάσεις σε εδάφη συμμάχων, αλλά οι συνέπειες των

κυβερνοεπιθέσεων μπορεί να κυμαίνονται από τη διατάραξη της καθημερινότητας

των πολιτών μέχρι την υπονόμευση της κυριαρχίας ενός κράτους. Επίσης, σε

αντίθεση με άλλες μορφές πολεμικών συγκρούσεων, τα απαραίτητα εργαλεία

(λογισμικό) και πόροι (πληροφορίες) για τη διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων είναι

ευρέως διαδεδομένα και προσιτά σε όλους τους δρώντες του διεθνούς

129 Το άρθρο 41της ΕΔΔ, όσο και το άρθρο 89 ΠΙ’77, καλούν για συλλογική δράση μέσω ενός
θεσμικού πλαισίου διεθνούς οργανισμού, όπως είναι ο ΟΗΕ. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν
προκειμένου να συμμορφωθεί το Κράτος- παραβάτης, περιλαμβάνουν, την υιοθέτηση ψηφισμάτων
ή αποφάσεων, την υποβολή εκθέσεων που διαπιστώνουν τις παραβιάσεις του ΔΑΔ, την επιβολή
κυρώσεων, την αποστολή ειρηνευτικών ή άλλων πολυεθνικών αποστολών, τη θέσπιση
προστατευτικών ζωνών, τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την πρόσβαση των
ανθρωπιστικών οργανώσεων, την παροχή προστασίας και βοήθειας σε προστατευόμενα
πρόσωπα, τη διενέργεια ανακρίσεων για τη διαπίστωση τυχόν παραβιάσεων και στη συνέχεια τη
σύσταση ειδικών διεθνών δικαστηρίων για την ποινική καταστολή τους, τη δημιουργία επιτροπών
αποζημιώσεων. Τα μέτρα μπορεί να είναι ήπιας μορφής, να έχουν τη μορφή συστάσεων ή να είναι
δεσμευτικά, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα
εξαναγκαστικά μέτρα του Κεφ. VII του Χάρτη των ΗΕ.
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συστήματος. Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων το διεθνές δίκαιο και η

διεθνής κοινότητα καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα130:

 Πότε μία κυβερνοεπίθεση συνιστά «χρήση βίας», όπως αυτή

ορίζεται στο Άρθρο 2 (4) του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε;

 Πότε μία κυβερνοεπίθεση συνιστά «ένοπλη επίθεση», όπως αυτή

ορίζεται στο Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε;

 Ομοίως, πότε μπορεί ένα κράτος να αντιδράσει σε μία

κυβερνοεπίθεση, στο πλαίσιο της αυτοάμυνας (προληπτική επίθεση);

 Μπορεί να αντιδράσει με αντίστοιχη εκδήλωση κυβερνοεπίθεσης

ή/και με εκδήλωση συμβατικής επίθεσης;

 Σε περίπτωση κυβερνοπολέμου, ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής;

 Δεύτερο προβληματικό σημείο είναι το στην περίπτωση που μια χώρα

πιστεύει ότι πρόκειται να πέσει θύμα (κυβερνο)επίθεσης στο έδαφος της, τότε

δύναται και νομιμοποιείται να εξαπολύσει προληπτική επίθεση;

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συνυπολογιστεί το ότι στον

κυβερνοπόλεμο η στρατηγική της αποτροπής στον Κυβερνοχώρο νοείται μόνο

όταν ο υποψήφιος δράστης είναι κράτος και ως εκ τούτου, η αποτροπή βασίζεται

στη δυνατότητα του υποψηφίου θύματος να αντιδράσει θέτοντας σε κίνδυνο τα

επικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα ή τις κρίσιμες υποδομές του δράστη.

Το είδος λοιπόν της αποτροπής που μας ενδιαφέρει στον Κυβερνοχώρο είναι η
αποτροπή μέσω αντιποίνων. Βασικό στοιχείο της αποτροπής είναι η αξιοπιστία.

Για να ενισχύσει ένα υποψήφιο κράτος-θύμα κυβερνοπολέμου την αξιοπιστία του,

δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις απειλές χρήσης κυβερνοαντιποίνων και στην

επίδειξη των κυβερνοϊκανοτήτων του, αλλά να συνδυάσει τα παραπάνω και με

άλλες μορφές (συμβατικής ή μη) αποτροπής. Σε περίπτωση που το υποψήφιο

κράτος δράστης των κυβερνοεπιθέσεων δε διαθέτει επαρκείς κυβερνοστόχους (η

υποδομή του δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και υπάρχει ο κίνδυνος τα

κυβερνοαντίποινα να είναι αναποτελεσματικά), η χρήση συμβατικών και μη μέσων

πολέμου, είναι μονόδρομος για το υποψήφιο κράτος θύμα. Η απόδοση ευθυνών

στην περίπτωση του κυβερνοπολέμου είναι δύσκολη, αφού τα υπάρχοντα τεχνικά

μέσα δεν επιτρέπουν τον πέραν πάσης αμφιβολίας και σε πραγματικό χρόνο

130 Δρ. Λιαρόπουλος, Ανδρέας. «Κυβερνοπόλεμος το νέο στρατηγικό όπλο.» www.onalert.gr.
11 Οκτώβριος 2013. http://www.onalert.gr/stories/kybernopolemos-to-neo-strathgiko-oplo/29341
(πρόσβαση 15 Σεπτεμβρίου, 2015)
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εντοπισμό της προέλευσης του δράστη μίας κυβερνοεπίθεσης και λόγω της

ταχύτητας των επιχειρήσεων και της απουσίας ενός αξιόπιστου μηχανισμού

απόδοσης ευθυνών, η δυνατότητα προληπτικής επίθεσης στο πλαίσιο της

αυτοάμυνας τίθεται σε αμφιβολία. Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων το

διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα εξής

ερωτήματα :

 Πώς εφαρμόζονται οι αρχές του δικαίου του πολέμου - διάκριση,

αναλογικότητα και ουδετερότητα - στον κυβερνοπόλεμο;

 Πώς μπορεί, συνεπώς, ένα κράτος να αποδείξει ότι έπεσε θύμα

μίας κυβερνοεπίθεσης από ένα άλλο κράτος και όχι από μία τρομοκρατική

οργάνωση;

Με βάση τα παραπάνω γεννάται το ερώτημα το εάν και κατά πόσο θα

μπορούσε να συμπεριληφθεί η έννοια της κυβερνοεπίθεσης στις διατάξεις του

Χάρτη από τον οποίο προκύπτει το Δίκαιο Ειρήνης (Jus Ad Bellum); Έπειτα,

στην περίπτωση θετικής απάντησης, το επόμενο ζήτημα που εγείρεται είναι, το

εάν αυτό θα ισοδυναμεί με το ότι ορισμένοι θεμελιώδεις κανόνες του Jus in bello
[ Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ)], οι θεμελιώδεις δηλαδή αρχές της

διάκρισης, του ανθρωπισμού και της αναλογικότητας αν και ενδεχομένως

ξεπερασμένες εννοιολογικά αλλά σημαντικές σε περιόδους ενόπλων

συγκρούσεων, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο;. Η

διεθνής νομική κοινότητα δεν έχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση στα ερωτήματα

αυτά.

Διεθνώς καταβάλλονται ήδη προσπάθειες για το συντονισμό των

δράσεων των επιμέρους χωρών, για την αντιμετώπιση του γενικότερου

προβλήματος της δραστηριότητας στον Κυβερνοχώρο. Από τις προσπάθειες

αυτές ξεχωρίζουν αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν υιοθετήσει νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία

(μέσα) για την έγκαιρη προειδοποίηση των εθνικών αρχών και για την προστασία

του (ευρωπαϊκού και ΝΑΤΟϊκού) Κυβερνοχώρου.

4.3.1.2 Η νομική αντιμετώπιση του προβλήματος σε διεθνές επίπεδο.

Η άσκηση του Κυβερνοπολέμου δύναται να αντιμετωπισθεί μόνο με την

ύπαρξη ενός ισχυρού νομικού πλαισίου, με βάση κυρίως τις διακρατικές

συμφωνίες και το Διεθνές Δίκαιο.
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Στο Ποινικό Δίκαιο οι Η/Υ είναι συγχρόνως «όργανα», και περιουσιακά

στοιχεία, τα οποία ευάλωτα σε προσβολές, με συνέπεια διάφορες αξιόποινες

πράξεις. Κάθε δε τέτοια αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με το δίκτυο των Η/Υ

εντάσσεται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Εδώ πρέπει να

συμπεριληφθεί και ο Κυβερνοπόλεμος, τουλάχιστον όσο αφορά τις επιθετικές

διαστάσεις του. Σε διεθνές επίπεδο, ο προσδιορισμός αυτής της ιδιόμορφης

εγκληματικότητας, καλύπτεται συχνά από τους όρους Fraide, Criminalite

Ιnformatique (Γαλλία) και Computer Crime (αγγλόφωνες χώρες).

Η αδυναμία του έκαστου δικαιικού συστήματος να αντιμετωπίσει την

ηλεκτρονική εγκληματικότητα ξεκινάει από το γεγονός, ότι τα ιδιόμορφα

ηλεκτρονικά αδικήματα δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τους υπάρχοντες

Ποινικούς Κώδικες και αυτό διότι τα πραγματικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν

την αντικειμενική τους υπόσταση, δεν προβλέπονται στους κώδικες αυτούς, εξ

αιτίας της προσφάτου εμφανίσεως των εγκληματικών αυτών πράξεων. Τα κράτη

αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ποινικά τους δράστες, αφού , όπως είναι γνωστό,

στα σύγχρονα φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη, θεμελιώνεται συνταγματικά η

περίφημη αρχή «Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa» (Δεν υπάρχει

έγκλημα ούτε ποινή χωρίς συγκεκριμένο νόμο που να προβλέπει τα αντικειμενικά

της στοιχεία). Η νομική πλευρά της προστασίας από τον Κυβερνοπόλεμο είναι

τόσο πολύπλοκη, όσο ακριβώς και η αντίστοιχη ηλεκτρονική προστασία, το οποίο

γίνεται ευκολότερα κατανοητό με το παρακάτω παράδειγμα: η μεταφορά

χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο, με τη συνδρομή Η/Υ,

ζημιώνει τον δικαιούχο του λογαριασμού, αλλά δεν αποτελεί κλοπή, διότι

απουσιάζει το στοιχείο του ενσώματου πράγματος, που αξιώνει ο Ποινικός

Κώδικας στο άρθρο 372, για να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική υπόσταση του

εγκλήματος της κλοπής.

Στο πλαίσιο του παγκοσμίου νομικού προβληματισμού ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) 131, το 1983 συνέστησε

ειδική επιτροπή που ασχολείται με την Πολιτική της Πληροφορίας, της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΡΙΙC), προκειμένου να δώσει λύσεις στο

ζήτημα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την ανάγκη, που αυτό δημιουργεί, για την

τροποποίηση των ποινικών διατάξεων στα κράτη-μέλη του οργανισμού. Η

131 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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επιτροπή, μετά από συγκριτική έρευνα υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών

ουσιαστικού ποινικού δικαίου, κατέληξε στην έκδοση της έκθεσης « Πληροφορικό

έγκλημα :Ανάλυση της νομικής πρακτικής» το 1986132, στην οποία, προτείνεται

ένας κατάλογος ελάχιστων καταχρηστικών συμπεριφορών που θα μπορούσαν να

ποινικοποιηθούν από τα κράτη (π.χ. απάτη ή πλαστογραφία που διαπράττεται με

υπολογιστή, φθορά σε δεδομένα και προγράμματα υπολογιστή , μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προστατευμένο πρόγραμμα υπολογιστή ή

υποκλοπή δεδομένων ενός συστήματος υπολογιστή), εκθέτει τη γενικότερη

πολιτική κάθε κράτους έναντι του προβλήματος της ηλεκτρονικής

εγκληματικότητας, ερευνά το Ποινικό Δίκαιο, και προτείνει, (χωρίς όμως να

δεσμεύει) συγκεκριμένη νομοθετική πολιτική, όπου προέβλεπε την απαγόρευση

εισαγωγής, τροποποίησης, διαγραφής και απόκρυψης δεδομένων, με σκοπό την

παράνομη μεταφορά κεφαλαίων, τη διάπραξη πλαστογραφίας και την

παρεμπόδιση λειτουργίας ενός υπολογιστή ή δικτύου. Επίσης, απαγόρευαν την

πρόσβαση σε σύστημα Η/Υ χωρίς άδεια, ενώ προστάτευαν και την παράνομη

αντιγραφή και διάθεση πακέτων λογισμικού. Αυτός ο κατάλογος θα λειτουργούσε

ως κοινός παρονομαστής μεταξύ των διαφορετικών νομικών προσεγγίσεων, που

εξετάστηκαν στα κράτη-μέλη και θα συνιστούσε μία κοινή βάση για τη σύγκλιση

αυτών σχετικά με την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος .

Το 1992, o O.Ο.Σ.Α. και 24 από τα κράτη μέλη του, υιοθέτησαν τη

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια των

συστημάτων πληροφοριών133, με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού πλαισίου

ασφάλειας των πληροφοριών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι εν λόγω

οδηγίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της Σύστασης και περιέχουν νόμους,

κώδικες συμπεριφοράς, τεχνικά μέτρα, ρυθμίσεις δημόσιας εκπαίδευσης κλπ.

Παράλληλα, ζητείται η θέσπιση επαρκών ποινικών , διοικητικών ή άλλων μέτρων

για την κακή χρήση των συστημάτων πληροφοριών ενώ προωθείται η αμοιβαία

συνδρομή, έκδοση και άλλες μορφές διεθνούς συνεργασίας σχετικά με το ζήτημα

της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών.

Το 1997, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Επιστημών , Τεχνολογίας και

Βιομηχανίας του Ο.Ο.Σ.Α. διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με την πρόοδο που

132 OECD, Computer-related crime: Αn analysis of legal policy, Paris, OECD, 1986
133 ΟECD, Recommendation of the Council concerning guidelines for the security of information
systems, 26/11/1992 (http://www.oecd.org/dsti/sti/it/secur/index.htm).
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επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών του 1992 134. Μεταξύ άλλων ,

η έρευνα κατέδειξε ότι τα κράτη αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά τη θέσπιση

νόμων και διαδικασιών σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών λόγω των

διαφορετικών νομικών συστημάτων τους. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι οι

υφιστάμενες οδηγίες επαρκούσαν χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση.

Στο διεθνές πολιτικό πεδίο όμως επικρατεί τελικώς αντιφατικότητα. Στο

πλαίσιο αυτό, οι οποιεσδήποτε προσπάθειες για τη νομική αντιμετώπιση θεμάτων

τα οποία ανακύπτουν από τον Κυβερνοπόλεμο καθίστανται «αναποτελεσματικά

παραπετάσματα καπνού», σε σχέση με τις «λυσσώδεις» μάχες που διεξάγονται με

συστήματα τύπου Echelon, Enfopol, Tempest και Sorm, καθιστώντας κάθε νομική

πτυχή, συνήθως κενό γράμμα έναντι της πραγματικότητας, η οποία ξεπερνά τόσο

τα νομικά όσο και τα ηθικά όρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται προς το παρόν γενικά αποδεκτός

όρος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ούτε στην διεθνή νομοθεσία, ούτε στη

διεθνή νομολογία, αφού η απειλή που αντιπροσωπεύει δεν έχει ενταχθεί στο

δίκαιο των «ενόπλων» συγκρούσεων, παρότι το είδος αυτό του «πολέμου»

εμφανίσθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε τη δημιουργία του κυβερνοχώρου. Οι

υπάρχοντες μέχρι τώρα (ελάχιστες) ποινικές αποφάσεις αφορούν εγκλήματα με

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer crimes) και όχι εγκλήματα του

κυβερνοχώρου (cyber crimes).

4.3.1.3 Ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε).

Η Ε.Ε ασχολείται με το σοβαρότατο αυτό ζήτημα από το 1988. Για το

σκοπό αυτό στο πλαίσιο της ΕΕ συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τον τίτλο

«Συμβουλευτική Νομική Ομάδα (LAB)», η οποία εξέτασε το θέμα έχοντας ως

βάση μια προγενέστερη μελέτη εμπειρογνωμόνων με τίτλο «The legal aspects of

computer CRIME and security - A comparative analysis with suggestions for future

international action». Μέσω αυτής της μελέτης δόθηκε ορισμός στην έννοια

ηλεκτρονική εγκληματικότητα και συγκεκριμένα ορίσθηκε ως «κάθε παράνομη
αντιδεοντολογική ή ανεπίτρεπτη συμπεριφορά, που αναφέρεται στην
αυτόματη επεξεργασία και/ή την αυτόματη μεταβίβαση δεδομένων». Με τον

ορισμό αυτόν, καλύπτονται ανεπίτρεπτοι χειρισμοί Η/Υ, όπως η ηλεκτρονική

134 OECD, Directorate for Science, Technology and In dustry-Committee for Information,
Computer and Communications Policy, Review of the 1992 Guidelines for the security of
information systems (1997) (http://oecd.org/dsti/sti/it/secur/index.htm).
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κατασκοπεία, οι πειρατικές ενέργειες στο INTERNET και σε αρχεία, οι

δολιοφθορές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η άνευ δικαιώματος πρόσβαση σε

ηλεκτρονικά συστήματα, οι γενικότερες πειρατικές ενέργειες δια μέσου

ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η προσβολή των προσωπικών δεδομένων

του ατόμου με τη χρήση Η/Υ.

Στις 17-18 Ιουνίου 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council)

ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission/EC) την

προετοιμασία μιας καθολικής στρατηγικής για την προστασία των κρίσιμων

υποδομών135. Στις 22 Οκτωβρίου 2004 η ΕE εξέδωσε την «Communication on

Critical Infrastructure Protection in the Fight against Terrorism»136, που:

 Προσδιόρισε της κρίσιμες υποδομές (CI).

 Απαρίθμησε τους κρίσιμους τομείς.

 Προσδιόρισε κριτήρια για τον καθορισμό των CIs, από τα Κράτη-

Μέλη (Κ-Μ) της ΕΕ.

 Παρείχε προτάσεις/υποδείξεις για τη βελτίωση της ικανότητας

αποτροπής, ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε τρομοκρατικές επιθέσεις που

αφορούν κρίσιμες υποδομές.

 Η συγκεκριμένη οδηγία πρότεινε:

 Την εκκίνηση ενός «European Programme for Critical

Infrastructure Protection (EPCIP)».

 Τη δημιουργία ενός «Critical Infrastructure Warning

Information Network (CIWIN)».

Οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις

16-17 Δεκεμβρίου 2004.

Στις 17 Νοεμβρίου 2005 εκδόθηκε το«Green Paper on the policy

options for a «European Programme on Critical Infrastructure Protection»137 [EC-

05]. Αυτό:

135 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008.
136 Commission of the European Communities, Critical Infrastructure Protection in the Fight
against Terrorism, Brussels, October 2004, COM (2004)702 final.
137 Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection, Commission
of the European Communities, COM(2005) 576 final, Brussels, November 17, 2005.
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 Σκιαγράφησε τις επιλογές για τη βελτίωση της αποτροπής, της

ετοιμότητας και της απόκρισης με σκοπό την προστασία των κρίσιμων υποδομών

της ΕΕ.

 Παρείχε επιλογές σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την

υλοποίηση του EPCIP και την ίδρυση ενός Critical InfrastructureWarning

Information Network (CIWIN).

 Αποτέλεσε τη δεύτερη φάση μιας διαδικασίας διαβούλευσης που

άρχισε με την «Communication onCIP» της Επιτροπής, που υιοθετήθηκε τον

Οκτώβριο του 2004 [EC-04138].

Υπήρξε συνεισφορά από 22 Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) και από περισσότερες

από εκατό (100) ιδιωτικές εταιρείες και βιομηχανικούς οργανισμούς. Στις

12.12.2006 υιοθετήθηκε ένα «Policy package on ECIP» που αποτελεί το από μια

«Communication on “A European Program for Critical Infrastructure Protection

(EPCIPP)» [EC-06a]139.

Επίσης στην Ε.Ε με την προώθηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής

ασφάλειας, στην οποία έχουν τεθεί ως στρατηγικοί στόχοι της ΣΕΑ 2010-2014 οι

αντιμετώπιση των εξής πέντε απειλών : 1) εξάρθρωση των διεθνών εγκληματικών

δικτύων, 2) πρόληψη της τρομοκρατίας και αντιμετώπιση της

ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, 3) αύξηση των

επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, 4)

ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της διαχείρισης των συνόρων και 5) αύξηση της

ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών,

διαφαίνεται η υψηλή προτεραιότητα που έχει λάβει η αντιμετώπιση του

κυβερνοπολέμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2010, έχει συντελεστεί

σημαντική πρόοδος ως προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, όπως προκύπτει

από τις εκθέσεις της Επιτροπής για τη ΣΕΑ, καθώς η ΣΕΑ 2010-2014 αποτελεί το

βασικό άξονα των στρατηγικών εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ κατά τα τελευταία

έτη. Έχει συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ, των κρατών

μελών της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και στην ενδυνάμωση της

138 Commission of the European Communities, Critical Infrastructure Protection in the Fight
against Terrorism, Brussels, October 2004, COM (2004)702 final.
139 Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the Council on the
identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to
improve their protection, COM(2006)787 final, Brussels, 2006.
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επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ενώ επίσης έχει

συνεισφέρει στην υιοθέτηση μιας περισσότερο διατομεακής προσέγγισης σε όλα

τα επίπεδα.

4.3.1.4 Νομική αντιμετώπιση του ζητήματος σε χώρες της Ευρώπης

Η αντιμετώπιση του ζητήματος του Κυβερνοπολέμου και της

προστασίας Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών από

νομικής πλευράς, στις χώρες της Ευρώπης, αναδέχθηκε , αρχικά, σε εθνικό

επίπεδο και εν συνεχεία βέβαια μεταφέρθηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως, όπου συστήθηκαν ειδικές επιτροπές για περαιτέρω μελέτη. Οι εθνικές

νομοθεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, αν και καθυστέρησαν στη θέσπιση νομικών

δικλείδων ασφαλείας όσο αφορά την προστασία από τον Κυβερνοπόλεμο, εν

τούτοις, προσάρμοσαν ικανοποιητικά το ποινικό τους σύστημα στα νέα δεδομένα.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προσεγγίσεις στο ζήτημα της αντιμετώπισης

της απειλής που αντιπροσωπεύει ο Κυβερνοπολέμος και τα οργανωτικά

σχήματα140 που ακολουθούνται από συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη που είναι

περισσότερο ώριμες, σε σχέση με άλλες, αναφορικά με την προστασία των

κρίσιμων τους υποδομών, πλην της χώρας μας που η αναφορά γίνεται για

ευνόητους λόγους.

4.3.1.4.1 Νομικό και νομοθετικό πλαίσιο στο Ηνωμένο

Βασίλειο.

Η Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και

Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (Critical Information and

Communication Infrastructure Protection, CICIP), στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις

απειλές στο σύγχρονο περιβάλλον, ενσωματώνεται στις καθολικές προσπάθειες

για πάταξη της τρομοκρατίας, όπου οι Υπηρεσίες πληροφοριών (Intelligence

Community) διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο, με ισχυρούς δεσμούς να έχουν ήδη

αναπτυχθεί μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το σύστημα πρόσβασης

140 Οργανωτικές δομές (Organizational structures): Δημόσιοι οργανισμοί (public actors) που
έχουν συσταθεί σε εθνικό οργανωτικό πλαίσιο (national organizational framework) κάθε χώρας, με
έμφαση στις υπευθυνότητες τους σε κρατικό επίπεδο (state/federal level), όπως Υπουργεία
(ministries), Εθνικά Γραφεία (national offices),Υπηρεσίες (agencies), Συντονιστικές Ομάδες
(coordination groups) κλπ, ενώ σε αυτές περιλαμβάνονται συνεργασίες ιδιωτικού - δημόσιου τομέα
(public-private partnerships).
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σε πληροφορίες μπορεί να χαρακτηριστεί «διαφανές» 141, ενώ το ιδιόμορφο νομικό

σύστημα που επικρατεί παρουσίασε ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα στην πρόκληση

του Κυβερνοπολέμου, γεγονός που κατά βάση στους παρακάτω δύο παράγοντες :

 Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ιδιαίτερο δεσμό που

υφίσταται μεταξύ Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ και συγκεκριμένα όπως μεταφέρθηκε η

τεχνογνωσία μαζί με την αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή από την μια μεριά του

Ατλαντικού στην άλλη, κατά αντίστοιχο τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία των ΗΠΑ,

σχετικά με τη νομική αντιμετώπιση του Κυβερνοπολέμου, μεταβιβάσθηκε στον

«Ευρωπαίο Εταίρο» τους, κατά τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δικαστικές

αποφάσεις των Αγγλικών Δικαστηρίων χρησιμοποίησαν ως πρότυπο τους

δικανικούς συλλογισμούς βάση των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις από το

δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ.

 Ο δεύτερος συναρτάται με τη φύση του Βρετανικού

νομικού συστήματος. Σε μία χώρα που πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η νομολογία, το

νομικό σύστημα έχει την απαραίτητα ευκαμψία να προσαρμοσθεί σε προκλήσεις

κάθε είδους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ανάλογες δικαστικές αποφάσεις στο

παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι να μην δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα,

ακόμη και λόγω της ελλείψεως νομοθεσίας, που να αναφέρεται στον

Κυβερνοπόλεμο.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 137
.

Το 1998 αναπτύχθηκε η «Approach to Information Society»,

με το όνομα «E-commerce@its.bet.uk» από το Performance and Innovation Unit.

Λίγο αργότερα, παρουσιάστηκε η «UK Online Strategy» που περιελάμβανε το «UK

Online Action Plan», με 113 συστάσεις (recommendations) και 26 υποχρεώσεις

(commitments).

Στις 3 Μαρτίου 2003 παρουσιάστηκε το «Progress Report on

Electronic Security».

Στις 22 Νοεμβρίου 2005 παρουσιάστηκαν οι κατευθυντήριες

γραμμές σχετικά με τη χάραξη πολιτικής για προστασία των κρίσιμων δομών, υπό

141 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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το γενικό τίτλο «Information Assurance Governance Framework – Working in

partnership for a secure and resilient UK information infrastructure». Η αναφορά

αυτή συμπλήρωσε τις στρατηγικές σχετικά με την αντιτρομοκρατία, τις θεωρήσεις

για την εθνική ασφάλεια, καθώς και τα μέτρα κατά των εγκλημάτων που κάνουν

χρήση υψηλής τεχνολογίας (high-tech crime). Ως συντονιστικό όργανο για τη

στρατηγική αυτή ορίστηκε το Central Sponsor for Information Assurance (CSIA).

Το Νοέμβριο του 2011 ανακοινώθηκε, η στρατηγική

ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, UK Cyber Security Strategy (CSS).

Οι κύριοι νόμοι που σχετίζονται με θέματα προστασία των

κρίσιμων δομών είναι οι: Computer Misuse Act του 1990 και Police and Justice Bill

του 2006.

4.3.1.4.2 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στη

Γερμανία

Οι δραστηριότητες αντιμετώπισης της διαμορφούμενης

απειλής και της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, διέπονται από την αντίληψη

ότι  κυβέρνηση και κοινωνία εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ασφαλείς

υποδομές και το κράτος έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την προστασία των

κρίσιμων υποδομών. Το σύστημα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με

Προστασία των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της

Δημόσιας Διοίκησης (Critical Information and Communication Infrastructure

Protection, CICIP) δεν είναι ιδιαίτερα διαφανές. Προάγεται η συνεργασία δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι περισσότερο από το 90% των κρίσιμων

υποδομών της Γερμανίας το διαχειρίζεται ο ιδιωτικός τομέας142.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 142
.

Οι σχετικές δράσεις έχουν ξεκινήσει από το 1998 και

αναδύθηκαν με πρωτοβουλία του Federal Ministry of Interior (BMI), υποκινούμενες

από την αναφορά «US President’s Commissionon Critical Infrastructure Protection

(PCCIP)» του 1997 (ΗΠΑ) και επιταχύνθηκαν μετά τα γεγονότα της 11.09.2001

142 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι τα κάτωθι δύο σημαντικά

έγγραφα-κλειδιά που παρουσιάστηκαν το 2005:

 National Plan for Information Infrastructure Protection

(NPSI): Σκοπεύει στην ενδυνάμωση της ασφάλειας ΙΤ (Information Technology)

στις εθνικές υποδομές που εξαρτώνται από αυτή και στη δυνατότητα άμεσης

απόκρισης σε κρίσεις που σχετίζονται με ΙΤ.

 Baseline Protection Concept for Critical Infrastructure

Protection143: Παρέχει καθοδήγηση στην ανάλυση πιθανών κινδύνων (hazards)

όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, εγκληματικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές,

καθώς και συστάσεις για επαρκή προστατευτικά μέτρα. Πιο αναλυτικά, το

«National Plan for the Protection of Information Infrastructures» (Nationaler

Planzum Schutz der Informations infrastrukturen – NPSI) προδιαγράφει τη

στρατηγική της Γερμανίας σε θέματα ασφάλειας ΙΤ, με την ονομασία «IT security

strategy for Germany» - Umbrella of the Federation’sIT Security Policy». Ο

συντονισμός γίνεται σε διατμηματικό (interdepartmental) επίπεδο, και υιοθετήθηκε

από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (Federal Government) στις 13 Ιουλίου 2005.

Η ομάδα-στόχος είναι ολόκληρη η Γερμανική κοινωνία (Οικονομία, Ομοσπονδιακή

διοίκηση, πολίτες, κλπ.) και περιλαμβάνει τρία πεδία: Αποτροπή (Prevention),

Αντίδραση (Reaction), Βιωσιμότητα (Sustainability). Σημαντικές αναφορές/μελέτες

που αναπτύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 Η ομάδα AG KRITIS, διενήργησε μια έρευνα το

πρώτο μισό του 1998 σχετικά με την κατάσταση CICIP στη Γερμανία, ενώ το 2000

εκπόνησε τη μελέτη με τίτλο «Situation Analysis of Threats and Hazards».

 Το φθινόπωρο του 2001 εκδόθηκε η αναφορά

«Comprehensive Reports on Threats and Hazards» ενώ το 2002 το «Kirchbach

Report». Στα μέσα του 2002, σε συνεργασία BMI, BSI,

εκπονήθηκαν«Infrastructure Analysis Studies» ενώ τον Ιούλιο του 2005 εκδόθηκε

το «Status Report on the IT Security Situation in Germany».

 Τον Σεπτέμβριο του 2005 έγινε η έκδοση του

«Baseline Protection Concept for Critical Infrastructure Protection» από τους

οργανισμούς BMI, BBK, BKA.

143 Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ των BMI, Federal Office for Civil Protection and
Disaster Response (BBK), Federal Criminal Police Agency (BKA) και του ιδιωτικού τομέα.
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 Ακολούθησαν η καμπάνια «Security in the

Internet» από τους BMI, BSI, Ministry of Economics, τα «IT Security Guidelines»

από το BSI, το «BSI for the Citizen» (για θέματα ενημέρωσης και υποστήριξης των

πολιτών, με κοινή πρωτοβουλία του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών – ΒΜΙ

και του Αμερικάνικου US Department of Homeland Security).

 Εκδόθηκαν τα «Secure e-Government», «Bund

Online 2005» (από το BSI) και «E-Government Manual» (επίσης από το BSI).

 Οι κυριότεροι νόμοι που έχουν αναπτυχθεί στη

Γερμανία σχετικά με θέματα προστασίας υποδομών, συνοψίζονται στους

ακόλουθους:

 Νομικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές

Υπογραφές (Law Governing Framework Conditions for Electronic Signatures).

 Νομοθετική πράξη για τις Υπηρεσίες

Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (Information and Telecommunications

Services Act 1997).

 Νομοθετική Πράξη για τις Ηλεκτρονικές

Υπογραφές (Electronic Signature Act) 2001/2005.

 Νομοθετική Πράξη για τη χρήση των

Τηλευπηρεσιών (Act on the Utilization of Teleservices).

 Νομοθετική Πράξη για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων στις τηλευπηρεσίες (Teleservices Data Protection Act).

 Γερμανικός Ποινικός Κώδικας (German

Penal Code).

4.3.1.4.3 Ισχύων Νομοθετικό Πλαίσιο της Ελβετίας.

Οι προσεγγίσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών και

αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών αναπτύσσονται σε συνεργασία της

επιχειρηματικής κοινότητας με τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί

ισχυροί δεσμοί μεταξύ διάφορων κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι

συνεργασίες ιδιωτικού-δημόσιου τομέα αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες της

Ελβετικής πολιτικής για θέματα Προστασίας των Κρίσιμων Πληροφοριακών και
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Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (Critical Information and

Communication Infrastructure Protection, CICIP) 144.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 144
.

 H πρώτη πρωτοβουλία με την ονομασία «Strategic

Leadership Exercise», έλαβε χώρα το 1999 και ασχολήθηκε με την επανάσταση

των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και τις σχετικές

προκλήσεις στη σύγχρονη κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, καθώς και

άλλους κρίσιμους τομείς. Αποκάλυψε ότι οι κρίσιμες υποδομές της Ελβετίας είναι

αντιμέτωπες με νέους κινδύνους, και είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση

πρόσκλησης για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα ασχολείται

με θέματα ασφάλειας πληροφοριών.

 Η δεύτερη πρωτοβουλία με την ονομασία «Strategy for

the Information Society Switzerland» καθορίστηκε από το Ομοσπονδιακό

Συμβούλιο (Federal Council) το 1998 και προσδιόρισε τις περιοχές όπου

απαιτούνται άμεσες ενέργειες. Καθόρισε τέσσερις κατευθυντήριες αρχές: α)

Πρόσβαση στην πληροφορία από τον οποιονδήποτε, β) Παρακίνηση για χρήση

των ΤΠΕ, γ) Ελευθερία ανάπτυξης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και δ)

Αποδοχή νέων τεχνολογιών. Συμφωνήθηκε ότι πρόοδοι που συντελούνται από τις

ΤΠΕ είναι υψηλής προτεραιότητας.

 Το 2000 εκδόθηκε το «Security Policy Report 2000»,

όπου το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αναγνώρισε την ασφάλεια και τη

διαθεσιμότητα των πληροφοριακών υποδομών ως σκοπό της πολιτικής του για

την ασφάλεια. Την ίδια χρονιά εκδόθηκε το «Concept of Information Assurance»,

που πρότεινε την ίδρυση ενός συστήματος διαχείρισης κρίσεων (special task force

on «Information Assurance»). Στα ίδια πρότυπα, το Information Society

Coordination Group (ISCG) της Ελβετίας, όρισε την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα

των πληροφοριακών υποδομών ως πρώτης προτεραιότητας θέμα.

 Το 2001 πραγματοποιήθηκε από το Strategic

Leadership Training το «Exercise INFORMO 2001». Κύριος στόχος του ήταν η

144 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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αναθεώρηση της διαδικασίας διασφάλισης των πληροφοριών που δημιουργήθηκε

το 1997 καθώς και η εκπαίδευση του νεοιδρυθέντος Special Task Force on

information Assurance (SONIA).

 Η πολιτική «Information Assurance Policy», που

βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Αποτροπή (Prevention) - Πρώιμη αναγνώριση

(Early recognition) - Διαχείριση κρίσεων - Επίλυση τεχνικών προβλημάτων

 Οι κυριότεροι νόμοι της Ελβετίας, που σχετίζονται με

θέματα ασφάλειας, είναι οι ακόλουθοι:

- Ελβετικός Ποινικός Κώδικας (Swiss Penal Code),

όπου υπάρχει ένας αριθμός από άρθρα, στο πλαίσιο της Προστασίας των

Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών, όπως τα 143

(unauthorized procurement of data), 144 (damage to property), 144 bis (damage

to data), 147 (fraudulent use of a computer).

- « Convention on Cybercrime of the Council of

Europe», που το 2001 έγινε αποδεκτή από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της

Ελβετίας (Federal Council of Switzerland).

4.3.1.4.4 Εφαρμοζόμενο νομικό καθεστώς στην

Ολλανδία.

Όλες οι λειτουργίες σε επίπεδο τακτικής και διαχείρισης

θεωρείται ότι αφορούν και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ή εκχωρούνται,

αποκλειστικά, στον ιδιωτικό τομέα. Βάσει του Ολλανδικού μοντέλου, κάθε κρίσιμος

τομέας/κάθε χρήστης ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) είναι

υπεύθυνος για τις δικές του υποδομές, ενώ ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει πολύ

σημαντικό ρόλο. Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει κεντρικός κρατικός οργανισμός που

συντονίζει τα εθνικά μέτρα για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, αλλά η

λειτουργία αυτή γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα από το Electronic,

Commerce, Platform NetherLands ECP.NL)145.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 145
.

145 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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 Το 1999 παρουσιάστηκε το πλαίσιο για τις ΤΠΕ

(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) με την ονομασία «Digital Delta».

 Το 2000 ακολούθησε το «Defense White paper 2000»,

ενώ το Μάρτιο του 2000 η «Info dromeInitiative and BITBREUK (In Bits and

Pieces)» ενεργοποίησε τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας των CII

(Critical Information Infrastructure).

 Το 2001 εκδόθηκε το «KWINT Report and

Memorandum» για τα Υπουργεία Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης

Υδάτων της Ολλανδίας. Βάσει αυτού προτάθηκε η δημιουργία ενός μιας

διατμηματικής ομάδας εργασίας από τα Υπουργεία Οικονομικών Σχέσεων,

Άμυνας, Οικονομίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Μεταφορών (Γενική Διεύθυνση

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών). Το αποτέλεσμα ήταν το «KWINT

government memorandum», βάσει του οποίου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

 Μια αναφορά σχετικά με τις «Ευπάθειες στο

Διαδίκτυο» («Vulnerability of the Internet»), που δημοσιεύτηκε στις 06.07.2001.

 Η δημιουργία του CERT GOVCERT.NL.

 H δημιουργία του εθνικού CERT.

 H δημιουργία ενός συστήματος επαγρύπνησης

σχετικά με κακόβουλο λογισμικό (malware alerting service) για μικρομεσαίες

επιχειρήσεις (SME).

 Η εκχώρηση συγκεκριμένων εργασιών στο

ECP.NL (πλατφόρμα ιδιωτικού-δημόσιου τομέα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

που αναλύεται παρακάτω).

 Το πρόγραμμα KWINT για τα έτη 2002-2005

προέβλεπε ενέργειες σχετικά με την προστασία και την ασφαλή χρήση του

Διαδικτύου. Ο διάδοχός του KWINT ονομάστηκε «Veilige Elektronische

Communicatie – VEC», για τα έτη 2006-2008.

 Το 2002 δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία με την

ονομασία «Quick Scan on Critical Products and Services». Σύμφωνα με αυτήν,

άρχισε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της

Ολλανδίας» («Protection of the Dutch Critical Infrastructure»). Στο πλαίσιο του

έργου αυτού δημιουργήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο (Quick Scan Questionnaire),
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με σκοπό την αναγνώριση των τομέων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που

αποτελούν την κρίσιμη εθνική υποδομή.

 Τον Απρίλιο του 2003 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα

της σχετικής έρευνας από το Υπουργείο Εσωτερικών και Βασιλικών Σχέσεων

(Ministry of Interior & Kingdom Relations).

 Το Σεπτέμβριο του 2005 ανακοινώθηκαν οι σχετικές

ενέργειες που θα έπρεπε να λάβουν χώρα, μεταξύ των οποίων ήταν η δημιουργία

του «Critical Infrastructure Strategic Consultation Group (SOVI)».

 Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και

Βασιλικών Σχέσεων, εκπονήθηκε ένα περιεκτικό πακέτο από μέτρα για την

προστασία των κρίσιμων υποδομών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου

τομέα. Το χρονικό διάστημα 2002-2004 ο συντονισμός του ανατέθηκε στο National

Coordination Center (NCC) του Υπουργείου, ενώ μετά το Σεπτέμβριο του 2004 ο

συντονισμός γίνεται από το Directorate of Crisis Management του ίδιου

Υπουργείου146.

 Οι κυριότεροι νόμοι που μπορούν να αναφερθούν είναι

οι ακόλουθοι:

- Νόμοι του 1999 σχετικά με το Ηλεκτρονικό

Έγκλημα (Computer Crime Laws 1999).

- Νόμος για τις Τηλεπικοινωνίες (Tele

communications Law).

- Ποινικός Κώδικας (Criminal Code).

4.3.1.4.5 Ακολουθούμενες πρακτικές από την Σουηδία.

Η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει ξεκάθαρους και επίσημους

ορισμούς σχετικά με το τι σημαίνει CII (Critical Information Infrastructure) και

Προστασίας των Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της

Δημόσιας Διοίκησης (CICIP). Παρόλα αυτά, υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός σχετικά

με το τι σημαίνει «Τελική ευθύνη (Ultimate Responsibility)», με την ακολουθούμενη

προσέγγιση να είναι η αποκαλούμενη Ολική Άμυνα «Total Defense», που σημαίνει

ότι η προστασία των κρίσιμων υποδομών ενσωματώνεται στη γενική

146 Σύμφωνα με το πακέτο, τα βήματα ενός έργου CIP περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) Ανάλυση
των κρίσιμων υποδομών της Ολλανδίας, β) Προσομοίωση συνεργασίας ιδιωτικού-δημόσιου τομέα
(PPP), γ) Ανάλυση κινδύνων και ευπαθειών, δ) Ανάλυση χάσματος και μέτρα προστασίας και ε)
Οργανωτικές δομές.
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πολυπλοκότητα της εθνικής άμυνας της χώρας, αποτελώντας συνδυασμό των: α)

Διασφάλιση Πληροφοριών (Information assurance), β) Προστασία κρίσιμων

υποδομών (Critical infrastructure protection), γ) Αμυντικές λειτουργίες

πληροφορίας (Defensive information operations) και δ) Αμυντικός πόλεμος

πληροφοριών (Defensive information warfare). )147. Ο ιδιωτικός τομέας λαμβάνεται

υπόψη και ενσωματώνεται στην οργανωτική δομή, σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, τα μέτρα σχετικά με CIP λαμβάνονται χωρίς ιδιαίτερο συντονισμό,

εφόσον δεν υπάρχει σχετικός συντονιστικός φορέας. Αποφεύγεται η επικάλυψη

δομών ενώ το μοντέλο πρόσβασης σε πληροφορίες είναι διαφανές.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 147
.

 Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή Ευπαθειών και

Ασφάλειας (Commission on Vulnerability και Security) πρότεινε ορισμένα

στρατηγικά μέτρα για τη βελτίωση της γενικής σταθερότητας των κρίσιμων

τεχνικών υποδομών. Η ίδια Επιτροπή πρότεινε μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για τη

βελτίωση της διασφάλισης των πληροφοριών και της προστασίας λειτουργιών που

σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών. Πρότεινε την ανάληψη ευθύνης από

την κυβέρνηση αλλά και από τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες των

συστημάτων, οι οποίοι οφείλουν να προστατεύουν τα συστήματά τους ενάντια σε

εισβολές και άλλους τύπους από απειλές σχετικές με ΙΤ. Σύμφωνα με τις

προτάσεις της ίδιας Επιτροπής, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη των

παραπάνω δραστηριοτήτων και η παροχή λειτουργιών και διευκολύνσεων που

ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες άλλων τομέων της κοινωνίας.

 Το Μάρτιο του 2002 δημιουργήθηκε «Προσχέδιο Νόμου

σχετικά με τη Σουηδική ασφάλεια και την πολιτική ετοιμότητας» («Billon Swedish

Security και Preparedness Policy»). Σε αυτό παρουσιάστηκε το κυβερνητικό

πλαίσιο για ένα νέο σύστημα σχεδιασμού που θα βοηθούσε στην προετοιμασία

για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών κρίσεων και την ανάληψη

δραστηριοτήτων σχετικών με πιθανή απειλή ή πόλεμο. Επίσης, παρουσιάστηκαν

τρόποι σχετικά με το πώς μπορεί να ενδυναμωθεί μια δομή διαχείρισης κρίσεων.

147 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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 Τον Ιούλιο του 2002 συστήθηκε η Επιτροπή

Διασφάλισης Πληροφοριών στη Σουηδική Κοινωνία (Committee on Information

Assurance in Swedish Society). Από την Επιτροπή αυτή ζητήθηκε να παρουσιάσει

μια εκτίμηση σχετικά με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών σε

κρίσιμους τομείς της κοινωνίας και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με:

 Οργανωσιακά θέματα της Σουηδικής υπηρεσίας

προστασίας σημάτων.

 Την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής σχετικά

με τη διασφάλιση πληροφοριών.

 Τον τύπο και την εστίαση της μελλοντικής

Σουηδικής εμπλοκής σε διεθνείς συνεργασίες σχετικές με τη διασφάλιση

πληροφοριών.

 Την υλοποίηση των «Κατευθυντήριων γραμμών

του ΟΟΣΑ σχετικά με την ασφάλεια των Δικτύωνκαι των ΠΣ» («OECD Guide lines

for the Security of Information Systems and Networks»).

 Την παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων για

τη διασφάλιση πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών του κράτους σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο «Προσχέδιο Νόμου σχετικά με τη Σουηδική ασφάλεια και την

πολιτική ετοιμότητας». Σαν αποτέλεσμα των εργασιών της, η Επιτροπή

παρουσίασε στην κυβέρνηση ένα οργανωτικό πλάνο καθώς και ένα εθνικό πλάνο

σχετικά με τη διασφάλιση πληροφοριών.

 Κυριότεροι σημαντικοί νόμοι είναι οι ακόλουθοι:

- Σουηδικός Ποινικός Κώδικας (Swedish Penal

Code), SFS 1962:700.

- Νομοθετική Πράξη σχετικά με τα Προσωπικά

Δεδομένα (Personal Data Act), SFS 1998:204.

- Νομοθετική Πράξη σχετικά με τις Ηλεκτρονικές

Επικοινωνίες (Electronic Communications Act) SFS 2003:389.

4.3.1.4.6 Η περίπτωση της Γαλλίας.

Η Γαλλία, όπως και η Ρωσία, έχει αναπτύξει διαφορετική

νομική οδό αντιμετώπισης του Κυβερνοπολέμου, καθώς σε αυτήν η νομοθεσία

θέτει φραγμούς στις παράνομες εκφράσεις του Κυβερνοπολέμου, μέσω της

προστασίας του απορρήτου, αλλά και της ποινικής αντιμετώπισης του ζητήματος.
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Η Γαλλία, η οποία από τη δεκαετία του 1960 έχει αναπτύξει αυτόνομη εξωτερική

πολιτική, αποσυνδεδεμένη από τις στρατηγικές βλέψεις των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή

Ήπειρο, η κυβέρνηση από αρκετά νωρίς προσπάθησε να προλάβει τις εξελίξεις.

Το Γαλλικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το περίφημο CONSEIL D' ETAT,

συνερχόμενο σε μείζονα ολομέλεια, γνωμοδότησε σχετικά ότι : «Η κατοχή της
πληροφορίας, θα αποτελέσει πηγή δυνάμεως, που μπορεί να γίνει ένας
χωρίς προηγούμενο κίνδυνος για τη Δημοκρατία και τις ελευθερίες» 148,

αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ύπαρξη και το επείγον του προβλήματος και

επισημαίνοντας τη δημιουργία του «πολιτισμού της πληροφορίας».

4.3.1.4.7 Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η Ελληνική νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου149

και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί έναν

συνδυασμό διεθνών συνθηκών, συνταγματικών διατάξεων, διατάξεων του κοινού

ποινικού δικαίου και νόμων που έχουν εκδοθεί βάσει κοινοτικών οδηγιών.

Στο Σύνταγμα της Ελλάδος, περιλαμβάνονται μια σειρά από

διατάξεις, για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου. Η θεμελιώδης

διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1, αναφέρει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της

αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας».

Σημαντικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 9 και 19. Στο άρθρο 9,

αναφέρεται ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη»

διάταξη που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση της ζωής του ατόμου. Το άρθρο 19

προστατεύει το απόρρητο των επιστολών και την ελεύθερη ανταπόκριση και

148 Οι ειδικοί επιστήμονες Martin-Lof και O.Marmann με σχετικές εισηγήσεις σε συνέδριο του
ΟΟΣΑ, επισημαίνουν τους κινδύνους ήδη από το 1973. Το ίδιο και ο Francois Sarda, που
παρατηρεί ότι : «Η ίδια η Informatique περιφρονεί τα σύνορα. Είναι επείγον να
προπαρασκευάσουμε μία διεθνή σύμβαση όμοια με εκείνες που ρυθμίζουν το αεροπορικό
δίκαιο.....» (L' INFORMATIQUE, UN NOUVEAU POUVOIR, Εφημερίδα Le Monde 13-14
Φεβρουαρίου 1972).

Ο B.Tourtellot μάλιστα, κάνει διάκριση μεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών, όσον αφορά
τη δυνατότητα αποκτήσεως σημαντικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα να διαπιστώνει την ύπαρξη
ενός «πληροφορικού χάσματος», υπέρ των πλουσίων χωρών βεβαίως. Στις φτωχές περιλαμβάνει,
εκτός από τα Γαλλόφωνα Αφρικανικά κράτη, τη Βραζιλία και το Μεξικό, των οποίων όλα τα
οικονομικά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στους υπολογιστές της American Express.

Oι S. Nora και A.Mink σε αναφορά τους προς τον Πρόεδρο της Γαλλίας Giscard D' Estain
προέβλεψαν από τότε κίνδυνο επηρεασμού της εθνικής κυριαρχίας για το Δημόσιο και τις Γαλλικές
επιχειρήσεις, «αν εξακολουθήσουν να επαφίενται, καθ΄ όσον αφορά την κάθε είδους πληροφόρησή
τους, στις Αμερικανικές Τράπεζες Πληροφοριών».
149 Λιανού, Κωνσταντίνα. «Έγκλημα Και Διαδίκτυο.» Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Ε.Μ.Π. Σχ.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών, Φεβρουάριος 2013.
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επικοινωνία. Βασικό στοιχείο της επικοινωνίας αποτελεί η μυστικότητα του

περιεχομένου της.

Στον Ποινικό Κώδικα, η προστασία του απορρήτου

προβλέπεται από τα άρθρα 370, 370Α,370Β και 370Γ. Τα άρθρα 370 και 370Α

αναφέρονται στην προστασία των επιστολών και την παραβίαση του απορρήτου

των τηλεφωνημάτων και της προσωπικής συνομιλίας, αντίστοιχα. Η ανάλογη

εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο χώρο του Διαδικτύου, έχει προκαλέσει έντονο

προβληματισμό στους νομικούς κύκλους, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 370Α, το

οποίο κατά πολλούς, θεωρείται ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στο Διαδίκτυο,

αν και η σύνδεση γίνεται μέσω μισθωμένης τηλεφωνικής γραμμής. Το άρθρο

370Β, παρέχει ικανοποιητική προστασία μόνο όμως για κρατικά, επιστημονικά και

επαγγελματικά απόρρητα, αποκλείοντας τα ιδιωτικά απόρρητα. Η πιο ουσιαστική

διάταξη, όσον αφορά το χώρο του Διαδικτύου, περιλαμβάνεται στο άρθρο 370Γ,

που τιμωρεί τη χωρίς άδεια πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε Η/Υ. Το

απόρρητο στην περίπτωση αυτή προστατεύεται υπό μία ευρεία έννοια. Δεν

περιλαμβάνει μόνο δεδομένα τα οποία χαρακτηρίζονται από τη φύση τους

απόρρητα, αλλά προστατεύεται το δικαίωμα του νομίμου κατόχου των δεδομένων

να αποκλείει σε άλλους την πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, που είναι

αποθηκευμένα στον υπολογιστή του.

Τα παραπάνω άρθρα του Ποινικού Κώδικα δεν είναι αρκετά

για να καλύψουν τις ανάγκες δίωξης της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας, η οποία

παράλληλα πάντα με τις τεχνολογικές εξελίξεις εμφανίζεται με νέες μορφές.

Άλλωστε στα συγκεκριμένα άρθρα δεν έχει προβλεφθεί η ύπαρξη του διαδικτύου

το οποίο πλέον δίνει νέες διαστάσεις στο ζήτημα. Αδικήματα όπως η διασπορά

κακόβουλου λογισμικού και οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης δεν μπορούν να

τιμωρηθούν με βάση την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία. Αυτό το κενό βέβαια

αντιμετωπίζεται με την υπάρχουσα νομοθεσία για τα συμβατικά εγκλήματα,

εφόσον ο εικονικός κόσμος του διαδικτύου θεωρηθεί απλά ως ένα ακόμα μέσο για

τη διάπραξη εγκλημάτων.

Ακόμα, διατάξεις που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα

περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 131/2003 που αναφέρεται στην ανεπιθύμητη

αλληλογραφία (spamming) και στην ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου

για πράξεις των χρηστών που είναι συνδρομητές τους. Το συγκεκριμένο Π.Δ.

θεσπίστηκε σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Επίσης ο Ν.2867/2000 για την «οργάνωση και λειτουργία του τομέα των

Τηλεπικοινωνιών», οι Ν.2774/1999 και Ν.2472/1997 «περί προσωπικών

δεδομένων» και ο Ν.2225/1994 για την «προστασία της ελευθερίας της

ανταπόκρισης και επικοινωνίας» σχετίζονται με κάποιες πτυχές του ηλεκτρονικού

εγκλήματος.

4.3.1.4.8 Συμπερασματικές Σκέψεις

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στις χώρες που

διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, οι ποινικές

κυρώσεις είναι «εκσυγχρονισμένες» και αυστηρές, με τους νόμους περί

απορρήτου και προστασίας των δεδομένων να εκτείνονται σε ευρύ φάσμα των

κρατικών δραστηριοτήτων, καθώς έχουν κατανοήσει ότι τα γεωπολιτικά

συμφέροντα τους, οι πολιτικές στοχεύσεις και οι οικονομικές επιδιώξεις τους είναι

θέματα που δεν μπορούν να διακυβευτούν σε Παίγνια Κυβερνοπολέμου.

4.3.1.5 Νομική αντιμετώπιση του ζητήματος σε χώρες εκτός της

Ευρώπης.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι προσεγγίσεις CIP (Critical

Infrastructure Protection) και τα οργανωτικά σχήματα που ακολουθούνται από

συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρώπης που είναι περισσότερο ώριμες, σε σχέση με

άλλες, αναφορικά με την προστασία των κρίσιμων πληροφοριακών και

επικοινωνιακών υποδομών τους.

4.3.1.5.1 Νομικό Καθεστώς των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ, ως στρατιωτική, οικονομική, αλλά και τεχνολογική

υπερδύναμη, έχουν καταστεί στόχος πολλών επιθέσεων, σε πολλαπλά επίπεδα,

τα τελευταία χρόνια, μέσω του Κυβερνοπολέμου και η προστασία των κρίσιμων

υποδομών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, κυρίως μετά τα γεγονότα της 11ης

Σεπτεμβρίου 2001. Το σύστημα πρόσβασης σε πληροφορίες είναι διαφανές ενώ η

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δουλεύει πολύ καλά, καθώς υπάρχουν ισχυροί

σύνδεσμοι μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας του ιδιωτικού τομέα και

διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών. Υπάρχουν ξεκάθαροι ορισμοί σχετικά με το

τί σημαίνουν κρίσιμοι τομείς και CIP (Critical Infrastructure Protection), ενώ το

θέμα CICIP (Critical Information Infrastructure Protection) ενσωματώνεται μέσα

στις γενικότερες αντιτρομοκρατικές προσπάθειες, όπου η κοινότητα που
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ασχολείται με την ανάλυση πληροφοριών (intelligence) διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο 150. Σ΄ ένα κόσμο  πλέον όπου η ικανότητα επεξεργασίας των υπολογιστών

διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να

προσαρμόζουν τις τεχνολογίες τους και τα επιχειρησιακά δόγματα (τρόπους

ενέργειας) των ΕΔ προς την κατεύθυνση του Κυβερνοπολέμου.

Στις σχετικές αναλύσεις των επιστημόνων στις ΗΠΑ, έχουν

καταγραφεί ποικίλες διακρίσεις ως προς την ταυτότητα και ως προς τον ρόλο των

συμμετεχόντων σε επιθέσεις Κυβερνοπολέμου, που διακρίνονται σε

«εξωτερικούς» και «εσωτερικούς» επιτιθέμενους και όλοι αυτοί, με τη σειρά τους

σε Hackers, Crakers 151 και Cyberterrotists152 (κυβερνοτρομοκράτες), οι οποίοι θα

μπορούσαν να προκαλέσουν ένα «Ηλεκτρονικό Pearl Harbor»153.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες Προστασίας Κρίσιμων

Υποδομών και σχετική πολιτική/τακτική 150
.

Σε μια πρώτη προσπάθεια αντιμετωπίσεως του προβλήματος

στις ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό επίπεδο τέθηκε σε ισχύ, το 1975, ο Privacy Act, ο

οποίος αναφέρεται κυρίως στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα

οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε αρχεία και είναι επίσης δεκτικά προσβολών

και επιθέσεων, αλλά δεν εντάσσονται, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, στο

κατ΄ εξοχήν πεδίο του Κυβερνοπολέμου, με την στενή τουλάχιστον έννοια του

όρου. Ο Privacy Act, δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που αφορούν τα αρχεία της

CIA και του FBI. Συμπορεύεται τέλος με άλλους νόμους, όπως ο νόμος για την

ελευθερία της πληροφορίας (Freedom of Information Act), του 1966, ο νόμος για

τις πιστώσεις (Fair Credit Reporting Act) του 1970 και ο νόμος για την εκπαίδευση

του 1974 (Education Act). Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι οι ΗΠΑ

150 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
151 Cracker: Ένα άτομο το οποίο εξειδικεύεται στην παράνομη πρόσβαση σε ασφαλείς
υπολογιστές ή δεδομένα μέσω της απόκτησης κωδικών πρόσβασης με διάφορες μεθόδους.
152 Κυβερνοτρομοκρατία (Cyberterrorism): Μια κυβερνοεπίθεση που χρησιμοποιεί ή
εκμεταλλεύεται υπολογιστές, δίκτυα επικοινωνιών και επικοινωνιακά δίκτυα με σκοπό την
πρόκληση ζημιών ή διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών και την δημιουργία φόβου και τρόμου στην
κοινωνία σχετικά με έναν ιδεολογικό στόχο. Ουσιαστικά πρόκειται για προσχεδιασμένη, με πολιτικά
κίνητρα χρήση δικτύων υπολογιστών για την εκδήλωση επιθέσεων με σκοπό τη διακοπή των
κρίσιμων εθνικών υποδομών ή τον πειθαναγκασμό μιας κυβέρνησης ή ενός πλήθους.. Ο Σαντάμ
Χουσεϊν και ο Οσάμα Μπιν Λάντεν συγκαταλέγονταν από τους Αμερικανούς στις κορυφαίες θέσεις
φορέων Κυβερνοπολέμου
153 Αναφέρθηκε σε κατάθεσή του Director της CIA John Deutch, σε επιτροπή του Κογκρέσσου.
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προνόησαν a priori για τη δημιουργία νομικού υπόβαθρου σχετικού με την

«πληροφορία» και κατά συνέπεια για την αποτροπή, κατά κάποιο τρόπο, των

δυσμενών επιπτώσεων του Κυβερνοπολέμου.

Το 1984 θεσπίστηκε το πρώτο νομοθέτημα σχετικά με το

ηλεκτρονικό έγκλημα, ο νόμος «Computer Fraud and Abuse Act», με τον οποίο

επιχειρήθηκε να τεθεί ένα βασικό νομικό πλαίσιο για τη νέα αυτή μορφή

εγκλήματος. Κατά την εφαρμογή του ανέκυψαν σημαντικά εμπόδια όπως η

έλλειψη όρων σχετιζόμενων με τη νέα τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών,

η αδυναμία προσδιορισμού των ορίων δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, τα οποία

δεν επέτρεψαν να και το γεγονός ότι ο νόμος περιοριζόταν, στην προστασία

κρατικών υπολογιστικών συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, με

σκοπό την απόκτηση απόρρητων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βλάψουν

τις Η.Π.Α. οδήγησαν πολύ γρήγορα στην πρώτη αναθεώρηση του 154, το 1986,

στην οποία προστέθηκε μια ακόμη ενότητα, που προέβλεπε ότι «όποιος σκόπιμα

αποκτά πρόσβαση σε ομοσπονδιακό υπολογιστικό σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση

και συνέπεια της πρόσβασης αυτής τροποποιεί, προκαλεί ζημιά ή καταστρέφει

πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κρατικού

ενδιαφέροντος ή εμποδίζει την εξουσιοδοτημένη χρήση ενός υπολογιστή ή των

πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτών τιμωρείται...» και μέχρι το 1996,

χρονολογία που καταργήθηκε, είχε δεχθεί συνολικά 8 αναθεωρήσεις155. Στην

πρώτη αναθεώρηση του 1986 χρησιμοποιήθηκε πιο σαφής ορολογία, ενώ

διαφαίνεται και η πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης περιπτώσεων άρνησης

εξυπηρέτησης με τη φράση «εμποδίζει την εξουσιοδοτημένη χρήση ενός

υπολογιστή», η οποία όμως, αναφέρονταν πάλι μόνο σε κρατικά υπολογιστικά

συστήματα.

Το 1994 επήλθε η πιο σημαντική αναθεώρηση του, δια της

οποίας επήλθαν αλλαγές σε τρία σημαντικά σημεία κι συγκεκριμένα :

 Η ισχύς του νομοθετικού πλαισίου επεκτάθηκε και

σε ηλεκτρονικού υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται στο διαπολιτειακό εμπόριο.

154 Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση.
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007.
155 Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση.
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 129, 130.
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 Αφαιρέθηκε ο όρος, «μη εξουσιοδοτημένη

πρόσβαση», που σημαίνει ότι οι υπάλληλοι εταιρειών και οι εξουσιοδοτημένοι

χρήστες θα μπορούσαν να διωχθούν.

 Θεσπίστηκαν ως παράνομες συγκεκριμένες

μορφές επικίνδυνων και σκόπιμων ενεργειών, όπως η διασπορά κακόβουλου

λογισμικού.

 Το 1996, ο νόμος αυτός συμπληρώθηκε με τη National

Information Infrastructure Protection Act, η οποία αναφέρεται στους

«προστατευμένους υπολογιστές», όπου στην πλέον σημαντική διάταξη αυτού

προβλέπεται ότι κάθε μεμονωμένος χρήστης, που εισέρχεται σε ένα

προστατευμένο υπολογιστή, είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τις πράξεις του, αλλά

και για τις συνέπειες αυτών, ενώ εάν η πρόσβασή του είναι εξουσιοδοτημένη, είναι

ποινικά υπεύθυνος μόνο εάν έχει πρόθεση να προξενήσει ζημιά στο θύμα. Οι

διατάξεις αυτές, με μικρές τροποποιήσεις που επήλθαν στη συνέχεια, ισχύουν

μέχρι και σήμερα, ενσωματωμένες στο κεφάλαιο 18, παράγραφος 1030 του

Ποινικού Κώδικα των Η.Π.Α. Εκτός των ανωτέρω, σε κάθε πολιτεία υπάρχουν σε

ισχύ διάφορες διατάξεις, που αντιμετωπίζουν το ηλεκτρονικό έγκλημα με

διαφορετικό τρόπο.

 Την ίδια εποχή, το 1996, έγινε από τον Πρόεδρο Bill

Clinton η πρώτη εθνική προσπάθεια να οριστούν οι ευπάθειες της «εποχής της

πληροφορίας» με την «Presidential Commission on Critical Infrastructure

Protection (PCCIP)». Η Επιτροπή περιελάμβανε αντιπροσώπους από όλα τα

σχετικά κυβερνητικά τμήματα καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα και τα

αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν σε αναφορά προς τον Πρόεδρο τον Οκτώβριο

του 1997. Η κυριότερη απόφαση που πάρθηκε ήταν η καλλιέργεια της

συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και κυβέρνησης. Δεν υφίσταται πια σαν Επιτροπή,

καθώς οι λειτουργίες της ανακατευθύνθηκαν στην HSPD-7.

 Το 1996, τέθηκε σε ισχύ Νομοθετική Πράξη με την

ονομασία Defense Authorization Act, βάσει της οποίας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

καταθέτει στο Κογκρέσο αναφορά, στην οποία εκθέτει τα αποτελέσματα της

εθνικής πολιτικής που αφορά την προστασία της Εθνικής Πληροφορικής
Υποδομής, έναντι στρατηγικών επιθέσεων. Αυτή η νομοθετική πράξη εξελίχθηκε

και το 2000 αριθμούσε 200 σελίδες, για το οποίο όμως έχουν διατυπωθεί και

αρκετές ανησυχίες. Νομικοί κύκλοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι το Critical
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Infrastructure Working Group (CIWG) αποτελεί εξαιρετικό κείμενο από την

ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την κατάρτιση του.

 Παράλληλα έχουν εκδοθεί αριθμός από εκτελεστικά

διατάγματα όπως το υπ΄ αριθμόν 13010, και έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

(Commission on Critical Infrastructure Protection (PCCIP).
 Το Μάιο του 1998, βάσει των υποδείξεων της PCCIP,

εκδόθηκαν οι «Presidential Decision Directives (PDD) 62 & 63». Με τις οποίες

καθορίσθηκαν όργανα για τη χάραξη και επίβλεψη της πολιτικής,

χρησιμοποιώντας υπάρχουσες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρχές . Ειδικότερα με

την PDD 63 δημιουργήθηκαν ομάδες, στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής

κυβέρνησης, με σκοπό την ανάπτυξη και την υλοποίηση πλάνων για την

προστασία των υποδομών που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση. Στο

πλαίσιο αυτά, προκλήθηκε διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα για

την ανάπτυξη ενός «National Infrastructure Assurance Plan». Ακολούθως στις 07

Ιανουαρίου 2000 παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Clinton το «National Plan for

Information Systems Protection», το οποίο επικέντρωσε το ενδιαφέρον στην

ασφάλεια των cyber-components των κρίσιμων υποδομών, αλλά όχι των physical

components. Ονομάστηκε «Defending America’s Cyberspace. National Plan for

Information Systems Protection - An Invitation to Dialogue Version 1.0» [USA-00]

και εν δυνάμωσε την αντίληψη ότι η κυβερνο-ασφάλεια αποτελεί κοινή

αρμοδιότητα κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα.

 Το Σεπτέμβριο του 2001 υπογράφηκαν από τον

Πρόεδρο Bush, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, οι «Homeland Security

Executive Orders (ΕΟ)». Πρόκειται για την ΕΟ 13228 – «Establishing the Office of

Homeland Security and the Homeland Security Council» (08/10/2001) και την ΕΟ

13231 – «Critical Infrastructure Protection in the Information Age» με την οποία

ιδρύθηκαν το «President’s Critical Infrastructure Protection Board» και το«National

Infrastructure Advisory Council (NIAC)».

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2003 εκδόθηκε η «Homeland

Security Presidential Directive / HSPD-7» που αντικατέστησε την PDD 63. Η

HSPD-7 καθιέρωσε εθνική πολιτική για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες με σκοπό να

προσδιορίσουν και να θέσουν προτεραιότητες για την προστασία των κρίσιμων

υποδομών των ΗΠΑ. Προσδιόρισε τις κυβερνητικές Υπηρεσίες που είναι

υπεύθυνες για το συντονισμό της προστασίας συγκεκριμένων κρίσιμων τομέων
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υποδομών και καθόρισε τις Υπηρεσίες που θα πρέπει να επιδιώξουν τη

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, απαίτησε, μέχρι τον Ιούλιο του 2004,

την εκπόνηση συγκεκριμένων πλάνων, από τους επικεφαλείς όλων των

ομοσπονδιακών υπηρεσιών, για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και

καθόρισε τη Secretary of Homeland Security (Department of Homeland Security,

DHS) ως «…The principal Federal official to lead, integrate, and coordinate

implementation of efforts among Federal departments and agencies, State and

local governments, and the private sector to protect critical infrastructure and key

resources…».

 Τον Ιούλιο του 2002 εκδόθηκε η «National Strategy for

Homeland Security» [HSC-07, USA-07], με σκοπό την προστασία της ενδοχώρας

(US Homeland) από τρομοκρατικές επιθέσεις.

 Στις 14 Δεκεμβρίου 2003 εκδόθηκαν δύο Εθνικές

Στρατηγικές:

 National Strategy to Secure Cyberspace (NSSC):

Με κύριο στόχο να διαμορφωθούν εθνικές πολιτικές που θα εμπλέξουν τους

πολίτες σε θέματα ασφάλειας του μέρους του κυβερνοχώρου που τους ανήκει, με

το οποίο αλληλεπιδρούν, και το οποίο ελέγχουν και λειτουργούν.

 National Strategy for Physical Protection of Critical

Infrastructure and Key Assets [USA-03c156]: Με κύριο στόχο τη μείωση των

ευπαθειών του έθνους που σχετίζονται με τρομοκρατικές δράσεις, μέσω της

μείωσης των ευπαθειών που αφορούν τις κρίσιμες υποδομές και των ευπαθειών

των σημαντικών αγαθών, που σχετίζονται με φυσικές επιθέσεις.

156 US White House, Defending America’s Cyberspace, National Plan for Information Systems
Protection, v 1.0, USA, 2000.
[USA-01] US White House, Report of the President of the US on the status of Federal Critical
Infrastructure Protection Activities, USA, January 2001.
[USA-03a] US White House, The National Strategy for the Physical Protection of Critical
Infrastructures and Key Assets, USA, February 2003.
[USA-03b] US White House, The National Strategy for Homeland Security, Office of Homeland
Security, USA, July 2003.
[USA-03c] US White House, The National Strategy for the Physical Protection of Critical
Infrastructures and Key Assets, USA, 2003.
[USA-03d] US White House, The National Strategy to Secure Cyberspace, USA, February 2003.
[USA-05a] US White House, National Infrastructure Protection Plan, USA, 2005.
[USA-05b] US White House, Cyber Security: A Crisis of Prioritization, Report to the President,
USA, February 2005.
[USA-06] US White House, National Infrastructure Protection Plan, USA, 2006.
[USA-07] US White House, The National Strategy for Homeland Security, Homeland Security
Council, USA, October 2007.
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 Τέλος, το «National Infrastructure Protection Plan

(NIPP)», που αναπτύχθηκε από το DHS, αντιπροσωπεύει την κατάσταση

ετοιμότητας («ready state» preparedness) των ιδιοκτητών και διαχειριστών των

κρίσιμων υποδομών.

 Επίσης συστήθηκε ένα Εθνικό Σχέδιο για την
Προστασία των Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο κινείται μέσα στο

πλαίσιο μιας ευρύτερης Αμερικανικής πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο :

- Την ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού βίου και

της Εθνικής Ασφαλείας.

- Την επίτευξη των στόχων του ίδιου

προαναφερθέντος σχεδίου.

 Στις 16 Μαΐου 2011 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ

Ομπάμα έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της «Διεθνούς Στρατηγικής για το

Κυβερνοδιάστημα», η οποία τονίζει ότι η χώρα πρέπει να συνδυάσει τη

διπλωματία, την άμυνα και την ανάπτυξη, έτσι ώστε να επιτύχει τον αντιφατικό

συνδυασμό της ασφάλειας και της ανοικτής λειτουργίας του κυβερνοχώρου

(openness), ενώ ο τότε υφυπουργός Άμυνας, William Lynn, τόνισε την ανάγκη

συνεργασίας τόσο μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών όσο και μεταξύ των

κυβερνητικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας, αλλά και άλλων χωρών. Η εν λόγω

μελέτη αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις όπως

οποιαδήποτε άλλη απειλή ασφάλειας και τονίζει ότι «έχουμε το δικαίωμα να

χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα – διπλωματικά, στρατιωτικά,

πληροφορικά και οικονομικά, μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, έτσι ώστε να

υπερασπίσουμε το έθνος μας, τους συμμάχους μας, τους συνεργάτες μας και τα

συμφέροντά μας». Επί της ουσίας με το διάταγμα αυτό ανοίγεται ο δρόμος για τη

διενέργεια προληπτικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ στον κυβερνοχώρο, σε

περίπτωση που υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις επικείμενης επίθεσης από το

εξωτερικό. Ως πιθανοί στόχοι κατονομάζονται τα δίκτυα εχθρικών κρατών

(στρατιωτικά, ενέργειας, τραπεζών, τηλεπικοινωνιών) ή μη κρατικών δρώντων

όπως ομάδες τρομοκρατών ή εγκληματιών. Επίσης βάση του διατάγματος αυτού,

παραχωρείται ευρεία εξουσία στον πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάξει επίθεση

εναντίον χρηστών που αποτελούν απειλή για την αμερικανική ασφάλεια χωρίς την

απαίτηση χρονοβόρας και γραφειοκρατικής άδειας στρατιωτικής

επέμβασης/πολέμου και τέλος, ρυθμίζει τους κανόνες εμπλοκής των αμερικανικών
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υπηρεσιών και αναθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και το FBI την

ευθύνη προστασίας των εσωτερικών δικτύων της αμερικανικής κυβέρνησης από

κυβερνοεπιθέσεις, μέχρι ως ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που παραμένει

άγνωστο προς το παρόν, με την παρέλευση του οποίου θα εμπλέκεται το

Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό μόνο κατόπιν προεδρικής έγκρισης 157.

 Το 2013 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα

εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Βελτιώνοντας την Κυβερνοασφάλεια

Ζωτικών Υποδομών», επαναπροσδιορίζοντας τον όρο υποδομές ζωτικής

σημασίας, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα συστήματα και τα περιουσιακά στοιχεία,

είτε πρόκειται για φυσικά ή εικονικά, τόσο μεγάλης ζωτικής σημασίας για τις

Ηνωμένες Πολιτείες που η παραβίαση τους θα είχε μια καταστροφική επίπτωση

στην ασφάλεια, την εθνική οικονομική ασφάλεια, την εθνική δημόσια υγεία ή

ασφάλεια 158.

 Τα προαναφερθέντα οδήγησαν την Κυβέρνηση των

ΗΠΑ στην εκπόνηση ενός εξελιγμένου σχεδίου με την ονομασία OPLAN 3600, για

την πραγματοποίηση του οποίου ο Αμερικανικός στρατός θα συνεργασθεί και με

άλλους φορείς. Οι ιθύνοντες μάλιστα του Πενταγώνου θεωρούν πλέον τον

Κυβερνοχώρο «δυνάμει πεδίο πολεμικών συγκρούσεων, εξ’ ίσου
σημαντικών με αυτών στον αέρα, την ξηρά ή τη θάλασσα». Το OPLAN 3600,

αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη του σχεδίου «ELIGIBLE RECEIVER»,

που είχε εκπονηθεί από το 1977.

 Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF) στο

εγχειρίδιο της για τον κυβερνοπόλεμο «Cyberspace Operations: Air Force Doctrine

Document 3-12» που εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2010, περιγράφει ένα νεφελώδη,

ευμετάβλητο κόσμο, όπου εχθρικές δυνάμεις είναι ικανές να πραγματοποιούν

αστραπιαίες καταστροφικές επιθέσεις μέσα σε δευτερόλεπτα και όπου οι

συμβατικές έννοιες του χρόνου και του χώρου δεν ισχύουν, καθώς όπως

αναφέρεται χαρακτηριστικά, επιτιθέμενοι προσπαθούν κάθε ημέρα να διεισδύσουν

σε οικιακά και εταιρικά δίκτυα στις ΗΠΑ, «εκατομμύρια φορές κάθε ημέρα, 24 ώρες

157 https://strategyreports.wordpress.com/2013/02/07/%CE%B4%CF%8C%CE%B3%CE%BC
%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%
BF%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-2/
158 Παναναστασίου, Αφροδίτη. « securityreport.gr.» Κυβερνοπόλεμος και Ελλάδα Τεχνολογίες
hacking, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο. 18 Φεβρουάριος 2015.
http://www.securityreport.gr/magazine-archive/year-2015/itemlist/category/285-issue-40.
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το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα».. Κύριο θέμα του είναι η προστασία των

αμερικανικών στρατιωτικών δικτύων από επιθέσεις, αν και περιλαμβάνονται και

σχέδια για διακοπή της παροχής ηλεκτρικού στον εχθρό ή τη διατάραξη των

επικοινωνιών του.159.

 Είναι προφανές ότι τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές

υψηλά ισταμένων παραγόντων του Αμερικανικού κράτους, που αποτυπώνονται

καθαρά παραπάνω, οδηγούν στην καθιέρωση μιας επιθετικής - τεχνολογικά και

νομικά - πολιτικής έναντι του Κυβερνοπολέμου, η οποία να εξασφαλίζει το εθνικό

συμφέρον με γνώμονα την ασφάλεια του κράτους, αν και αρχικά η νομική

αντιμετώπιση του Κυβερνοπολέμου στις ΗΠΑ, σχετίζεται με την ποινική

αντιμετώπιση του ζητήματος στις επιμέρους πολιτείες.

 Επίσης, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προσπαθεί να

προσδιορίσει τι ακριβώς συνιστά «πράξη πολέμου» («act of war») στον

κυβερνοχώρο και πώς αυτή ορίζεται, ενώ ταυτόχρονα αναζητεί τρόπους ώστε να

προσδιορίσει τυποποιημένες αντιδράσεις μετά από κυβερνοεπιθέσεις, που θα

έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα160.

 Η Defense Advanced Research Projects Οργανισμού

(DARPA) (πρώην ARPA), ανέπτυξε το 2012 το επονομαζόμενο Σχέδιο Χ, το οποίο

αποτελεί ένα θεμελιώδες πρόγραμμα επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο

προκειμένου να αναπτυχθούν πλατφόρμες για το Υπουργείο Άμυνας να

159 Πηγή. «Νεφελώδη κόσμο κυβερνοπολέμου περιγράφει εγχειρίδιο της USAF.»
strategyreports.wordpress.com. 27 Οκτώβριος 2010.
https://strategyreports.wordpress.com/2010/10/27/%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B5%CE%B
B%CF%8E%CE%B4%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-
%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF.
160 Αυτές οι ενέργειες γίνονται κατόπιν ανησυχιών που εκφράστηκαν στις 18 Ιουλίου 2011 στο
Κογκρέσο, από βουλευτές και των δύο κομμάτων, κατά τη διάρκεια ακρόασης για την έγκριση της
πρόσληψης της Madelyn Creedon στη θέση της υφυπουργού Άμυνας για θέματα παγκόσμιας
στρατηγικής (assistant secretary of defense for global strategic affairs). Στις αρμοδιότητες της
συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνονται θέματα πυρηνικής αποτροπής, καταστολής όπλων μαζικής
καταστροφής, ζητήματα διαστήματος και κυβερνοδιαστήματος.
Από πλευράς της, η Madelyn Creedon σημείωσε ότι ο κυβερνοχώρος παραμένει άμορφος και
απειλές μπορούν να εμφανιστούν και να μεταλλαχθούν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να είναι
πιθανώς επικίνδυνο να χαράξει κανείς κόκκινες γραμμές. Οι γερουσιαστές Cart Levin και John
McCain, the panel’s ranking member, πίεσαν την Madelyn Creedon για να τους προσφέρει μια
πληρέστερη και καλύτερη αντίληψη για το πώς μπορεί να οριστεί ως πράξη πολέμου μια
κυβερνοεπίθεση και πως μπορεί να υπάρξει μια ενδεικνυόμενη στρατιωτική αντίδραση.
Η Madelyn Creedon επίσης επισήμανε, όπως ο Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα έχει πει στο
παρελθόν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα να διεξαγάγουν
«κινητική» αντεπίθεση (‘kinetic’ counter – strike) σε απάντηση μιας κυβερνοεπίθεσης που
προκάλεσε σημαντική βλάβη160. Δηλαδή να απαντήσουν με «κανονικά» μέσα πολεμικής βίας.
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προγραμματίσει, να διεξάγει και να έχει πρόσβαση σε κυβερνοεπιχειρήσεις με

έναν τρόπο αντίστοιχο των συμβατικών επιχειρήσεων.

 Μέχρι το 2020, η νέα αρχιτεκτονική του αμερικανικού

αμυντικού συστήματος προβλέπεται να έχει ολοκληρώσει το Διάστημα, τον

κυβερνοχώρο και τα επίγεια μάχιμα τμήματα σε ένα ενιαίο σύστημα συνεχούς και

αδιάλειπτης ροής πληροφοριών μέσω ρομποτικών συστημάτων που θα

εξασφαλίζουν την επιτυχία φονικών επιθέσεων161.

 Εν προκειμένω τόσο ο κυβερνοχώρος όσο και το

Διάστημα είναι νέες και μη ελεγχόμενες από το Διεθνές Δίκαιο περιοχές πολεμικών

επιχειρήσεων, τις οποίες η Αμερική προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την

παγκόσμια επικράτησή της, κατά τον ίδιο τρόπο που στο παρελθόν η Μεγάλη

Βρετανία επικράτησε στη θάλασσα και η ίδια η Αμερική μέσω της κυριαρχίας της

στον αέρα στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει αποδοθεί

η πολιτική ευθύνη για τα συστήματα κυβερνοπολέμου των ΗΠΑ, καθώς το

Κογκρέσο συζητά για το εάν την ευθύνη της νέας αυτής μορφής πολέμου θα την

έχει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή ο Λευκός Οίκος.

 Οι κυριότεροι νόμοι στις ΗΠΑ που σχετίζονται με

θέματα CICIP είναι οι ακόλουθοι:

- Federal Advisory Committee Act (FACA) 1972.

- Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) 1986.

- Homeland Security Act 2002.

- Critical Infrastructure Information Act: Procedures

for Handling Critical.

- Infrastructure Information.

- Freedom of Information Act (FOIA).

- Terrorism Risk Insurance Act 2002.

4.3.1.5.2 Θεσμικό Πλαίσιο στην Αυστραλία

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές που έχουν

αναπτυχθεί σε θέματα CICIP (Critical Information Infrastructure Protection) ,

δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν ξεκινήσει από το 1999,

161 http://www.cretalive.gr/world/view/pagkosmia-stratiwtikh-uperochh-mesw-upshlhs-
technologias-stis-hpa/50317
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όταν εκδόθηκε η «Australian Government policy on National Information

Infrastructure (NII) protection», ως υποσύνολο του CIP 162.

Η Αυστραλία 163 αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τη σημασία και την

έκταση του προβλήματος, συμπεριέλαβε στο νόμο «Crime Act 1914» της

ομοσπονδιακής νομοθεσίας που ασχολείται με το θέμα του εγκλήματος, τέσσερις

βασικές μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος :

 Παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε

κρατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Καταστροφή δεδομένων αποθηκευμένων σε κρατικό

ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικό

υπολογιστή χρησιμοποιώντας μέσα κρατικής διευκόλυνσης.

 Καταστροφή δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

χρησιμοποιώντας μέσα κρατικής διευκόλυνσης 164. .

Σήμερα στην ομοσπονδιακή νομοθεσία είναι σε ισχύ ο νόμος

που αναφέρεται ως «The Cybercrime Act 2001» 165 , ο οποίος προήλθε από την

τροποποίηση του νόμου «Crime Act 1914» και του Ποινικού Κώδικα Act 1995

(Cth), με αντικατάσταση της ενότητας 76 του νόμου «Crime Act 1914» (Cth) με τον

οποίο αντιμετωπίζονταν αδικήματα υπολογιστών, με γενικές παραβάσεις σχετικά

με τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και δυσλειτουργία των

δεδομένων166. Στο νόμο «The Cybercrime Act 2001» περιλαμβάνονται ακόμη,

διατάξεις για τον τρόπο έρευνας ηλεκτρονικών αδικημάτων από τις διωκτικές

αρχές και τις μεθόδους εξέτασης δεδομένων, που είναι αποθηκευμένα σε

ηλεκτρονικά μέσα και γίνεται πρόβλεψη για τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών

εγκλημάτων :

162 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
163 Αποτελεί τη χώρα που έχει δώσει τη μεγαλύτερη, μετά τις Η. Π Α, προσοχή  στην
αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού εγκλήματος.
164 Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση.
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 σελ. 130, 131.
165 Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση.
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 σελ. 130, 131.
166 http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html
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 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μετατροπή και φθορά

δεδομένων , με σκοπό τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος . Στην περίπτωση αυτή ,

η ποινή είναι ισοδύναμη της αντίστοιχης που επιβάλλεται στο συμβατικό έγκλημα

 Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση δεδομένων που

οδηγεί σε φθορά δεδομένων .

 Μη εξουσιοδοτημένη φθορά ηλεκτρονικών

επικοινωνιών , για την οποία προβλέπεται ποινή έως δέκα ετών.

Μετά τη θέσπιση του νόμου «Cybercrime Act2001» έχουν

γίνει πολυάριθμες νομοθετικές τροπολογίες με σπουδαιότερες εξ’ αυτών :

 To 2001, παρουσιάστηκε η «E-Security National

Agenda (ESNA)».

 Την τροπολογία του ποινικού κώδικα με την

ενσωμάτωση αδικήματα που σχετίζονται με αυτοκτονία [Νόμος του 2005 (Cth)167]..

 Την τροπολογία στη νομοθεσία για εγκλήματα με την

ενσωμάτωση αδικημάτων που τελούνται στις τηλεπικοινωνίες και λοιπών μέτρων

[πράξη (Αρ. 2), 2004168].

 Την τροπολογία στη νομοθεσία ασφαλείας για θέματα

τρομοκρατίας [νόμος 2002 (Cth)169]:, ενώ το 2003 εισήχθηκε το «National Counter-

Terrorism Plan (NCTP)» και στη δεύτερη έκδοση του οποίου, που παρουσιάστηκε

το 2005, η προστασία των κρίσιμων πληροφοριακών και επικοινωνιακών

υποδομών, αντιμετωπίζεται ως μέρος της συνολικής προσπάθειας

καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

 Το 2006 εκδόθηκε το «ESNA review», με τον

καθορισμό τριών νέων προτεραιοτήτων:

 Gov ICT: Με στόχο τη μείωση των κινδύνων της

σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.

167 http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/all/search /304ACF9E0F446FFDCA
257038001821BF)
168 http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200613231?
OpenDocument
169 http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/all/search/BF11D64CD
73A126FCA256F7100572137
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 National Information Infrastructures: μείωση των

κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια των κρίσιμων εθνικών υποδομών της

Αυστραλίας.

 Consumers, Companies: Βελτίωση της

προστασίας των οικιακών χρηστών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από

ηλεκτρονικές επιθέσεις και από απάτη.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προσαρμογής των

απαιτήσεων στην ομοσπονδιακή νομοθεσία για την εναρμόνιση της με τη

Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα του Συμβούλιου της Ευρώπης πριν από το

στάδιο της κύρωσης.

 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο : οι κυριότεροι

νόμοι είναι οι ακόλουθοι:

 Electronic Transactions Act 1999.

 Cybercrime Act 2001.

 Security Legislation Amendment (Terrorism) Act

2002.

 Spam Act 2003.

4.3.1.5.3 Θεσμικό Πλαίσιο στην Νέα Ζηλανδία

Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν ξεκάθαροι ορισμοί για το τί

σημαίνει CIP, ενώ οι των σχετικών προσπαθειών ηγούνται οι δομές άμυνας. Οι

προσεγγίσεις CICIP ενσωματώνονται στις συνολικές αντιτρομοκρατικές

προσπάθειες, όπου η κοινότητα της ανάλυσης πληροφοριών παίζει σημαντικό

ρόλο. Η προστασία των κρίσιμων υποδομών της Νέας Ζηλανδίας δεν είναι εύκολα

διαχωρίσιμη από τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην

Αυστραλία, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των δύο

κρατών170.

Παλιές και νέες πρωτοβουλίες CICIP και σχετική

πολιτική/τακτική

 Τον Ιούνιο του 2000 αναπτύχθηκε το «Defense Policy

Framework». Το συγκεκριμένο πλαίσιο προδιαγράφει το CICIP ως στόχο-κλειδί

170 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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για την καθολική πολιτική ασφάλειας της χώρας. Το Centre for Critical

Infrastructure Protection (CCIP) ασχολείται με τα θέματα του στόχου αυτού που

σχετίζονται με τις κυβερνοαπειλές.

 Στις 8 Δεκεμβρίου του 2000 εκδόθηκε από το New

Zealand’s State Services Commission’s  e-Government Unit η αναφορά με

τίτλο«Protecting New Zealand’s Infrastructure from Cyber-Threats». Ασχολήθηκε

με την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Νέας Ζηλανδίας από το

κυβερνοέγκλημα και άλλες απειλές : IT (Information Technology). Παρείχε

υποδείξεις σχετικά με:

 Την ίδρυση ενός οργανισμού, στη Νέα Ζηλανδία,

για την αντιμετώπιση περιστατικών και την παρακολούθηση της ασφάλειας.

 Την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Νέας

Ζηλανδίας, σχετικά με τα εγκλήματα υπολογιστών, με αυτής άλλων χωρών (π.χ.

Αυστραλία, ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδά).

 Την καθιέρωση ενός προγράμματος διαρκούς

συνεργασίας μεταξύ των ιδιοκτητών κρίσιμων υποδομών και της κυβέρνησης.

 Την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων ΙΤ

ασφάλειας.

 Τον Ιούνιο του 2001 εκδόθηκε από το e-Government

Unit το«June 2001 – “Towards a Centre for Critical Infrastructure Protection

(CCIP)». Πρότεινε την ίδρυση ενός «Κέντρου για την προστασία των κρίσιμων

υποδομών». Τελικά, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα εκχωρήθηκε στο Government

Communications Security Bureau, λόγω της κουλτούρας του σε θέματα

ασφάλειας, της σημαντικής τεχνογνωσίας του σε θέματα ασφάλειας IT και του

γεγονότος ότι η συγκεκριμένη λύση κρίθηκε πιο επωφελής.

 Το 2002 εκδόθηκε το«Manual on Security in the

Government Sector», από την «Interdepartmental Committee on Security». Έλαβε

υπόψη το πρότυπο«AS/NZS ISO/IEC 17799:2001 Information Technology - Code

of Practice for Information Security Management», που εκδόθηκε, από κοινού,

από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία171. Πρότεινε, η συνολική ευθύνη για την

ασφάλεια να ανήκει σε έναν Manager, τον Departmental Security Officer (DSO).

171 Περιείχε κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια, υποχρεωτικές για: α) Government
departments, β) Ministerial Offices, γ) New Zealand Police, δ) New Zealand Defense Force, ε) New
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 Λίγο αργότερα αναπτύχθηκε ο δικτυακός τόπος

«Security Policy and Guidance Website», που παρέχει πληροφόρηση σχετικά με

τις δραστηριότητες της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και

λειτουργεί ως σημείο εστίασης για τη δημοσίευση κυβερνητικής πληροφόρησης

σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας, τις διαδικασίες και τους πόρους.

 Επίσης, αναπτύχθηκε το «Standards New Zealand

(SNZ)» που προωθεί διάφορα συγκεκριμένα πρότυπα για τη νέα Ζηλανδία, ενώ

φιλοξενεί, διεθνή πρότυπα που αναπτύσσονται από κοινού μεταξύ Αυστραλίας και

Νέας Ζηλανδίας. Ειδικότερα, το πρότυπο «AS/NZS ISO/IEC 17799 Information

Security Management» παρέχει μια επισκόπηση των παραγόντων που πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη και να συμπεριλαμβάνονται στην προστασία της

πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων.

 Τέλος, υπάρχει και το «National Information

Infrastructure Protection».

 Ο κυριότερος νόμος σχετικά με θέματα CICIP είναι ο

«Crimes Amendment Act 2003», που αφορά εγκλήματα που διαπράττονται με τη

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4.3.1.5.4 Εφαρμοζόμενες πολιτικές στον Καναδά .

Στον Καναδά οι ορισμοί των κρίσιμων τομέων όσο και η

ερμηνεία σχετικά με το CIP είναι σαφείς. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι

τύπου «All Hazards», καθώς η προστασία των ΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών) ενσωματώνεται στην έννοια «Total Defense». H ανάμειξη του

ιδιωτικού τομέα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αν και οι περισσότερες από τις

υποδομές του Καναδά ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς. Έχει αναπτύξει μόνιμο

κέντρο ανάλυσης πληροφοριών (Government Operations Center-GOC), ώστε οι

στρατηγικές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στους decision makers του ιδιωτικού

και του δημόσιου τομέα, με αποτελεσματικό τρόπο 172.

Zealand Security Intelligence Service και στ) Government Communications Security Bureau
(GCSB).
172 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός Σχεδιασμός.
eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. e-Government
Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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Παλιές και νέες πρωτοβουλίες CICIP και σχετική

πολιτική/τακτική.

 Το Public Safety και Emergency Preparedness Canada

(PSEPC) αναπτύσσει τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές για την προστασία των

CΙs ( Critical Infrastructure), ενώ προωθεί την εθνική συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού

και δημόσιου τομέα. Οι Καναδικές δραστηριότητες στον τομέα cyber-protection

εστιάζονται σε «Awareness and resilience of IT systems and services».

 Τον Απρίλιο του 2004 αναπτύχθηκε η «Canada’s

National Security Policy 2004». Στο πλαίσιο αυτά δόθηκε η έκθεση «Securing An

Open Society: Canada’s National Security Policy», που προέβλεπε:

 Ένα στρατηγικό πλαίσιο και πλάνο δράσης

σχεδιασμένο για να διασφαλίζεται ότι η κυβέρνηση του Καναδά μπορεί να

προετοιμαστεί κατάλληλα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και παρούσες και

μελλοντικές απειλές.

 Την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εθνικό

σύστημα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

 Το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης (Blueprint)

περιελάμβανε έξι (6) περιοχές: Intelligence, Emergency management, Public

health, Transportation, Border security, International security. Το Νοέμβριο του

2004, στο πλαίσιο του «National Critical Infrastructure Protection Strategy»

εκδόθηκε το«Position Paper on a National Strategy for Critical Infrastructure

Protection».

 Την άνοιξη του 2005 διενεργήθηκε μια εθνική

διαβούλευση μεταξύ του PSEPC και άλλων επιπέδων της κυβέρνησης και των

ιδιοκτητών και των διαχειριστών των εθνικών υποδομών. Το αποτέλεσμα ήταν η

«National Critical Infrastructure Protection Strategy», που προδιέγραψε τις

περιοχές προτεραιότητας για το CIP καθώς και ένα πλάνο υλοποίησης, που

ακολούθησε την έκδοση της στρατηγικής.

 Στο πλαίσιο του «Mitigation and Response Review»,

αναπτύχθηκαν δύο πρωτοβουλίες για ένα ομοιογενές σύστημα διαχείρισης

εκτάκτων περιστατικών:

 «National Disaster Mitigation Strategy (NDMS)»:

Αποσκοπούσε στην αποτροπή και τη μείωση των κινδύνων, των επιπτώσεων και

των οικονομικών απωλειών από εθνικές καταστροφές.
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 «National Emergency Response System

(NERS)»: Αποτελεί το μηχανισμό βάσει του οποίου η κυβέρνηση μπορεί να

ανταποκριθεί και να διαχειριστεί τις αρχικές επιπτώσεις από μια επείγουσα

κατάσταση.

 Το 2005 αναπτύχθηκε η «Government-on-Line (GoL)

policy» που αποτέλεσε ένα πλάνο για την υλοποίηση ενός τεχνολογικού και

πολιτικού πλαισίου που προστατεύει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των

Καναδών πολιτών στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές με την κυβέρνηση.

 Το Joint Infrastructure Interdependencies Research

Program (JIIPR) αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του PSEPC και του Natural

Sciences and Engineering Research Canada. Χρηματοδοτεί ακαδημαϊκά

ερευνητικά έργα για τη μελέτη των αλληλοεξαρτήσεων των μεγαλύτερων

συστημάτων υποδομών του Καναδά.

 Η «Information Technology Systems Research and

Development Initiative» δημιούργησε μια κοινή Ομάδα Εργασίας για τη

συνεργασία σε ερευνητικά έργα πληροφοριακών υποδομών καθώς και για την

ανάπτυξη μιας, από κοινού, μακροπρόθεσμης ερευνητικής ατζέντας173.

 Οι κυριότεροι νόμοι που σχετίζονται με θέματα CIP

είναι:

 Canadian Criminal Code Sections.

 The Emergencies Act 1988.

 The Emergency Preparedness Act 1988.

 C-78 - Emergency Management Act 2005.

 The Department of Public Safety and Emergency

Preparedness Act 2005.

4.3.1.5.5 Εφαρμοζόμενες πολιτικές στην Λαϊκή

Δημοκρατία της Κίνα

Η Κίνα, αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό έγκλημα με ειδική

νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για το σκοπό αυτό και συγκεκριμένα στο άρθρο 23

του Νομοθετικού Διατάγματος 147, καθίσταται παράνομη οποιαδήποτε

δραστηριότητα σχετίζεται με τη διασπορά ιών ή άλλου είδους «κακόβουλου»

173 Οι εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων είναι: PSEPC, Defence Research
and Development Canada,Communications Security Establishment, Industry Canada’s
Communications Research Centre.
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λογισμικού, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράνομη, επίσης, είναι η πώληση

συστημάτων προστασίας υπολογιστών χωρίς άδεια. Οι κυρώσεις που

προβλέπονται για την παραβίαση των παραπάνω διατάξεων, περιλαμβάνουν

χρηματικό πρόστιμο, που κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 γιεν, ανάλογα με τη

σοβαρότητα του εγκλήματος. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες

διατάξεις της νομοθεσίας στην Κίνα, τις οποίες δεν συναντάμε σε άλλες χώρες,

όπως για παράδειγμα, θεωρείται παράνομη η δημιουργία, αναπαραγωγή,

ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών, που μπορούν να βλάψουν την εθνική

ενότητα. Επίσης απαγορεύεται η παραποίηση της αλήθειας και η διάδοση φημών

που μπορούν να βλάψουν τη συνοχή της κοινωνίας, η διάδοση προλήψεων,

υλικού σχετικά με τη βία κ.ά., δημιουργώντας σαφή ερωτήματα για τα όρια της

ελευθερίας του λόγου στο Διαδίκτυο.

4.3.2 Διεθνής Οργανισμοί και Δράσεις για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου

του Κυβερνοπολέμου.

4.3.2.1 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Εφαρμοζόμενες

Δράσεις.

Στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει επανειλημμένα

διαπιστωθεί, ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζήτημα πολύ υψηλής

προτεραιότητας για τη διεθνή κοινότητα, για το λόγο αυτό έχει εκδώσει μια σειρά

Αποφάσεων 174 της Γενικής Συνέλευση του, στις οποίες αποτυπώνεται η

διαπίστωση ότι, η διάδοση και η χρήση μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής

επηρεάζει τα συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας ως σύνολο και ότι η

χρησιμοποίηση των τεχνολογιών αυτών µε εγκληματικό σκοπό μπορεί να έχει

επιβλαβείς συνέπειες για όλα τα κράτη. Στις αποφάσεις αυτές επιπλέον

διαπιστώνει ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εξαγωγή ορισμένων

συμπερασμάτων για τη νομική φύση και την ενδεχόμενη εξέλιξη του προβλήματος

στο άμεσο μέλλον καθώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν δυνητικά να

χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν είναι συμβατοί µε την επιδίωξη της

διατήρησης της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Περαιτέρω , η Πρώτη ,

174 Χαρακτηριστικό δείγμα η απόφαση της Γ.Σ. του 2000, στην οποία διατυπώθηκε έκκληση
προς τα κράτη – µέλη να λάβουν υπόψη τους «existing and potential threats in the field of
information security, as well as possible measures to limit the threats emerging in this field» και να
εξετάσουν «international concepts aimed at strengthening the security of global information and
telecommunications systems» [U.N. G.A. Resolution 55/28, Developments in the field of
information and telecom-munications in the context of international security (November 20, 2000)].
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Δεύτερη και Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. έχουν εκδώσει ένα

μεγάλο αριθμό Ψηφισμάτων που αφορούν ζητήματα του κυβερνοχώρου, όπως,

μεταξύ άλλων, τα Ψηφίσματα «53/70 της 4ης Δεκεμβρίου 1998», «54/79 της 1ης

Δεκεμβρίου 1999», «55/28 της 20ης Νοεμβρίου 2000», «6/19 της 29ης Νοεμβρίου

2001», «57/53 της 22ης Νοεμβρίου 2002» και «58/32 της 18ης Δεκεμβρίου 2003»

σχετικά με τις «Εξελίξεις στο χώρο των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών στο

πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας» και το Ψήφισμα «57/239 της 20ης Δεκεμβρίου

2002» σχετικά «Για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου θεσμικού πλαισίου ασφάλειας

στον κυβερνοχώρο».

Τα Ηνωμένα Έθνη, το 1990 στο πλαίσιο διεξαγωγής του 8ου

Συνέδριου για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Μεταχείριση των Παραβατών,

επεσήμαναν τα νομικά προβλήματα που σχετίζονταν με το πληροφορικό έγκλημα.

Μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου εκδόθηκε Ψήφισμα, το οποίο

καλούσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση

του πληροφορικού εγκλήματος με τον εκσυγχρονισμό των εθνικών ποινικών

νόμων και διαδικασιών, τη βελτίωση προληπτικών μέτρων και μέτρων ασφάλειας

των υπολογιστών και την προώθηση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου

διεθνούς πλαισίου κατευθυντηρίων οδηγιών και προτύπων για την πρόληψη ,

δίωξη και τιμωρία των πληροφορικών εγκλημάτων στο μέλλον. Την ίδια χρονιά, η

Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. , με Ψήφισμά της, κάλεσε τις

κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τα μέτρα που προωθήθηκαν στο Όγδοο Συνέδριο

των Η.Ε. για τη διαμόρφωση της κατάλληλης νομοθεσίας, ενώ το 1994 εκδόθηκε

το Εγχειρίδιο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 175.

Το Εγχειρίδιο αυτό αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ηλεκτρονικού

εγκλήματος παρουσιάζοντας την έκταση του φαινομένου, τις μορφές του και την

υπάρχουσα νομοθεσία σε διάφορες χώρες, έχει συμπεριλάβει τα «computer

crimes» στα υπερεθνικά εγκλήματα και καταλήγει σε προτάσεις για την καλύτερη

αντιμετώπισή του. Το συγκεκριμένο κείμενο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων

που συντελέστηκαν μετά την έκδοση του χρήζει αναθεώρησης, παρόλα αυτά

αποτελεί, την πρώτη συστηματική διεθνή προσπάθεια νομοθετικής προσέγγισης

του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για το λόγο αυτό, θεωρείται η βάση πάνω στην

οποία μπορούν να στηριχθούν μελλοντικές προσπάθειες.

175 United Nations Manual on the prevention and control of computer-related crime (1995).
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Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος ο ΟΗΕ έχει

δημιουργήσει την επιτροπή ICT Task Force (United Nations Information and

Communication Technologies Task Force), που ασχολείται με την ανάπτυξη

στρατηγικών και γενικά με την οργάνωση για την προώθηση τεχνολογικών μέσων

στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την τεχνολογική επιμόρφωση των

κατοίκων τους με τελικό στόχο την τεχνολογική εναρμόνιση του πλανήτη 176.

Πλέον όμως της ψήφισης αποφάσεων δια της Γενικής

Συνελεύσεως του ο Οργανισμός, αντιλαμβανόμενος τη σπουδαιότητα του

ζητήματος, διοργάνωσε 177 υπό την αιγίδα του σε δύο φάσεις Παγκόσμια Σύνοδο

Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Η πρώτη φάση της οποίας έγινε στη

Γενεύη στις 10-12 Δεκεμβρίου το 2003 και είχε ως σκοπό της, οι ηγέτες178 του

πλανήτη να αντιληφθούν τις διαστάσεις που έχει λάβει η «επανάσταση της

πληροφορίας» και να λάβουν συντονισμένες αποφάσεις σχετικώς τόσο με την

εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο

αριθμό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο όσο και την προστασία των πολιτών

από την κατάχρηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν και να υιοθετηθεί

Διακήρυξη και Σχέδιο Δράσης από τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και

τα μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών179, με αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα,

την ελευθερία έκφρασης, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, την πνευματική ιδιοκτησία,

αλλά και το μείζον θέμα της διαχείρισης του Διαδικτύου, με τη φιλοδοξία να

προωθηθεί η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των λαών. Βασικά

θέματα που εξετάστηκαν ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες αλλά και τα

προβλήματα και οι ανισότητες που προκύπτουν από την εξέλιξη και την διάδοση

των νέων μορφών τεχνολογίας180.

176 Γιανναράκης, I. «Παράθυρο Στο Μέλλον "Γεφυρώνουμε το ψηφιακό χάσμα ".» ΤΟ ΒΗΜΑ,
2004 .
177http://www.skai.gr/news/world/article/19000/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%
CE%AE%CF%82%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82%CE%B3
%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8
9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%8
1%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82/#ixzz3olOM0gti
178 Η υψηλή προτεραιότητα που έχει το θέμα για το διεθνές σύστημα, καταδεικνύεται από το
υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης των περισσοτέρων από 150 κρατών, αλλά και από την
προσωπική ανάμιξη του τότε γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Αναν.
179 World Summit on the information society Geneva 2003- Tunis 2005 .Document WSIS-
03/GENEVA/9(Rev.1)-E, 18 February 2004 http://www.itu.int/wsis.
180 Συγκεκριμένα οι αναπτυγμένες χώρες θα υποχρεώνονταν να καταβάλουν συγκεκριμένες
προσπάθειες για να εκπληρώσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις αυτές οι αναπτυγμένες χώρες θα ωθούνταν να
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Επίσης δεν υπήρξε πρόοδος και στο έτερο μεγάλο θέμα που

απασχόλησε τους συνέδρους, αυτό του έλεγχου που ασκείται στο Διαδίκτυο από

αρκετές αυταρχικές χώρες (ανάμεσα στις οποίες και η Κίνα), ενώ πολλές

δημοκρατικές χώρες (ανάμεσα στις οποίες και οι ΗΠΑ) με το πρόσχημα της μάχης

ενάντια στην τρομοκρατία αστυνομεύουν τη ζωή των πολιτών παρακολουθώντας

τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο (Internet). Στο όνομα της κυβερνο-

ασφάλειας, τα κράτη δεν έκαναν καμία υποχώρηση. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα

είναι ο τρόπος ρύθμισης και διαχείρισης του Διαδικτύου. Στην αρχή, η σύσκεψη

αναφερόταν σε μία πολυμερή διαχείριση του Διαδικτύου, διαφανή και

δημοκρατική, με την πλήρη συμμετοχή των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και

της κοινωνίας των πολιτών. Προτάθηκε να μεταφερθεί η ευθύνη σε μία ειδική

υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Η άρνηση της Ουάσιγκτον ήταν ξεκάθαρη, με το

πρόσχημα ότι μόνο η διαχείριση από τον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζει την ελευθερία

του Διαδικτύου! 181.

Η δεύτερη φάση της Συνόδου έγινε το Νοέμβρη του 2005 στη

Τυνησία στην οποία έλαβαν μέρος 176 χώρες. Η διάσκεψη δέχτηκε

περισσότερους από 18.000 συμμετέχοντες από τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον

επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο των ΜΜΕ, γεγονός που την καθιστά την

μεγαλύτερη διάσκεψη που έχει οργανωθεί μέχρι σήμερα από τον ΟΗΕ. Οι

συμμετέχοντες υιοθέτησαν την «Ατζέντα της Τύνιδας» σύμφωνα με την οποία δεν

προβλέπεται η υποχρεωτική συνεισφορά των πλούσιων χωρών στην

χρηματοδότηση του προγράμματος για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος

ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες, υποστηρίζει όμως το «ταμείο

ψηφιακής αρωγής», ανοιχτό στις τοπικές κοινωνίες και στον ιδιωτικό τομέα. Οι

καταβάλουν συγκεκριμένες προσπάθειες προς το στόχο του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος (ΑΕΠ) ως βοήθημα στις αναπτυσσόμενες χώρες και 0,15 έως 0,20 % του ΑΕΠ σε
λιγότερες αναπτυγμένες χώρες. Για εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα
φορτία χρέους, θα ενθαρρύνονταν οι πρωτοβουλίες για να μειώσουν τη σημαντική χρέωση και
γίνεται μια προσπάθεια για περαιτέρω εθνικά και διεθνή μέτρα προς αυτό το σκοπό,
συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της ακύρωσης του χρέους. Ωστόσο, η
προσπάθεια της συνόδου δεν στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η τελική διακήρυξη κρύβει με
δυσκολία την αποτυχία απάντησης στα κύρια θέματα του διαλόγου. Κατ' αρχήν, η προσπάθεια
δημιουργίας ενός «ταμείου ψηφιακής αλληλεγγύης» δεν κατέληξε πουθενά, γιατί οι πλούσιες χώρες
αρνήθηκαν να αναλάβουν το οικονομικό βάρος. Έγιναν κάποιες προτάσεις ,όπως αυτή του
πρόεδρου της Σενεγάλης, Αμπντουλά Ουέιντ, ο οποίος πρότεινε να μην περιμένει κανείς πια τα
κράτη αλλά να καθιερωθεί προαιρετική συνεισφορά ενός ευρώ με την αγορά κάθε υπολογιστή στον
κόσμο. Άλλοι πρότειναν να αυξηθεί κατά ένα λεπτό του ευρώ κάθε τηλεφωνική συνομιλία,
ανεξαρτήτως διάρκειας, για να ευνοηθεί η «ψηφιακή συνοχή» του πλανήτη.
181 Ramonet, Ignacio. Διαδίκτυο: Η νέα τάξη διαδικτύου. Αθήνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις
Α.Ε, 2001.
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χώρες-μέλη υιοθέτησαν επίσης τη «Δέσμευση της Τύνιδας» που αναφέρεται στην

Παγκόσμια Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να υπογραμμίσουν την

ανάγκη να γίνει σεβαστή η ελευθερία έκφρασης και η ελεύθερη κυκλοφορία

πληροφοριών. Όσο αφορά την ασφάλεια και τον έλεγχο του διαδικτύου, οι

εκπρόσωποι των κυβερνήσεων συμφώνησαν να παραμείνει ο βασικός έλεγχος

της υποδομής του Διαδικτύου στην μη κερδοσκοπική εταιρεία ICANN182, η οποία

υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Αντί έχει προταθεί να ανατεθεί ο

έλεγχος σε νέο, ανεξάρτητο φορέα του ΟΗΕ, όπως είχαν ζητήσει η ΕΕ και πολλά

αναπτυσσόμενα κράτη, ο OΗΕ θα δημιουργήσει έναν νέο οργανισμό που θα

αναλάβει γενικότερα θέματα του Διαδικτύου, όπως το κυβερνοέγκλημα.183.

Συγκεκριμένα η συμβιβαστική πρόταση επιδιώκει να παραμείνει ανεξάρτητη η

αμερικανική ICANN, αλλά να «επιτηρείται» χαλαρά από μια τακτική διακρατική

διάσκεψη, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τεχνικά ζητήματα και όχι με

πολιτικά (π.χ. ελευθερία του λόγου). Παράλληλα, θα υπάρχει ένα φόρουμ

συζήτησης ανοικτό σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που

ασχολούνται με το Ιντερνετ. Το φόρουμ αυτό θα συνδεθεί με τον ΟΗΕ, αλλά δεν

θα έχει εξουσία πάνω στην ICANN184.

Στο κείμενο της διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για το οργανωμένο

έγκλημα, έγινε πρόβλεψη για την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων, κάθε

φορά που πρόκειται για οργανωμένη μέσω του διαδικτύου εγκληματική

δραστηριότητα.

Τέλος η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει

καθορίσει την 17η Μαΐου τη ως η «Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της

Πληροφορίας», η οποία ημέρα παλαιότερα ήταν γνωστή ως «Παγκόσμια Ημέρα

Τηλεπικοινωνιών», διότι στις 17 Μαΐου του 1865 ιδρύθηκε στη Γενεύη η Διεθνής

Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο το 2006 ο ΟΗΕ αναγνωρίζοντας τη

σπουδαιότητα της Πληροφορικής και των ICT, αποφάσισε να διευρύνει το

αντικείμενο των εορτασμών για τη συγκεκριμένη μέρα185.

182 Ιδιωτική επιχείρηση που εδρεύει στην Καλιφόρνια και είναι επιφορτισμένη να παραχωρεί τις
«διευθύνσεις δικτυακών τόπων», όπως .com, .org, .fr ή .gr.
183 news.in.gr. Ψηφιακές ευκαιρίες για όλους ζητά η Διάσκεψη για την Κοινωνία της
Πληροφορίας . Αθήνα, 18 Νοέμβριος 2005.
184 ON.LINE, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Η «Ατζέντα της Τύνιδας» για το Ιντερνέτ . Αθήνα, 18
Νοεμβρίου 2005.
185 http://www.ipaideia.gr/pagkosmia-imera-koinonias-pliroforias-i-istoria-tou-internet.htm.
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4.3.2.2 Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) και

κυβερνοπόλεμος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ασχοληθεί τόσο με το ηλεκτρονικό

έγκλημα, όσο και με ζητήματα κυβερνοεγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της

εφαρμογής των όρων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το

Κυβερνοέγκλημα. Συγκεκριμένα :

 Το 1976 στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε από το

Συμβούλιο της Ευρώπης η πρώτη προσπάθεια νομικής προσέγγισης του

ηλεκτρονικού εγκλήματος στον Ευρωπαϊκό χώρο, στο πλαίσιο των εργασιών του

Συνεδρίου για τις Εγκληματολογικές Πλευρές του Οικονομικού Εγκλήματος. Ήταν

η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

συμπεριλαμβανόμενης και της απάτης.

 Η Επίλεκτη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικού

εγκλήματος του  Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσα από διαβουλεύσεις της από το

1985 έως το 1989, τόνισε την ανάγκη να συμβαδίζει το ποινικό δίκαιο με τις

τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών.

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης αντιμετώπισε αποφασιστικά το

ζήτημα της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς εξέδωσε δύο

Συστάσεις και συγκεκριμένα:

 Σύσταση Νο R (89) 9 (Recommendation No R (89) 9 on

Computer related crime), που υιοθετήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1989186, η οποία

αφορά το έγκλημα που διαπράττεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στη

Σύσταση αυτή δίνεται έμφαση στη σημασία ενός επαρκούς και γρήγορου

μηχανισμού αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, στη διασυνοριακή φύση του

και στην ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών προσεγγίσεων στον τομέα αυτό, καθώς

και στη βελτίωση της διεθνούς νομικής συνεργασίας. Περαιτέρω, επισημαίνεται η

ανάγκη επίτευξης ενός διεθνούς consensus για την ποινικοποίηση συγκεκριμένων

συμπεριφορών που διαπράττονται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο

πλαίσιο αυτό, ενσωματώνεται ένας κατάλογος ελάχιστων συμπεριφορών που θα

πρέπει να απαγορεύονται και να διώκονται ποινικά , όπως ηλεκτρονική απάτη και

πλαστογραφία, φθορά σε δεδομένα ή προγράμματα υπολογιστή, σαμποτάζ σε

ηλεκτρονικό υπολογιστή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και υποκλοπή, καθώς

186 Μαρίνου Τ. Ν., Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το δίκαιο, Σάκκουλα 1991, σ. 144.
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και μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή προστατευμένου προγράμματος

υπολογιστή. Περαιτέρω, καταρτίζεται και ένας προαιρετικός κατάλογος

εγκληματικών συμπεριφορών, για τις οποίες δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί

διεθνές consensus, όπως τροποποίηση δεδομένων ή προγραμμάτων υπολογιστή,

ηλεκτρονική κατασκοπεία, μη εξουσιοδοτημένη χρήση υπολογιστή, καθώς και μη

εξουσιοδοτημένη χρήση προστατευμένου προγράμματος υπολογιστή, αξιόποινες

πράξεις που πολλές από αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του Κυβερνοπολέμου,

όπως187:

 Χειρισμοί Η/Υ που δύνανται να προκαλέσουν ζημίες

σε περιουσίες188.

 Πρόκληση βλαβών σε πληροφορίες

αρχειοθετημένες στη μνήμη Η/Υ ή στο πρόγραμμα λειτουργίας του. Σε αυτή την

περίπτωση έχουμε προσβολή περιουσιακού στοιχείου, αλλά μη ενσώματου189.

 Πλαστογραφία ή παραχάραξη στοιχείων

καταχωρημένων στη μνήμη Η/Υ 190 .

 Ηλεκτρονική Τρομοκρατία. Δολιοφθορές δηλαδή

μέσω Η/Υ, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραγωδίες191, αποτελεί βαρύτατο

έγκλημα και για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί ειδικά η ποινική αντιμετώπισή

του.

 Η δράση hacker με την διείσδυσή τους σε στοιχεία

της μνήμης των Η/Υ, χωρίς να έχουν δικαίωμα 192.

 Η παρακολούθηση ροής στοιχείων με σκοπό την

αποκομιδή κερδών 193.

 Η γνωστοποίηση προγραμμάτων ή αρχείων ή

ακόμη και η εμπορική τους διακίνηση άνευ αδείας των δικαιούχων 194.

 Η αναπαραγωγή του κυκλώματος λειτουργίας Η/Υ.

187 Μαυρόπουλος, Παναγιώτης. warandstrategy.gr. 19 Ιαν 2014.
http://www.warandstrategy.gr/2-uncategorised/16-kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki (πρόσβαση
Σεπτέμβριος 19, 2015).
188 Η περίπτωση αυτή συνήθως καλύπτεται από τους υπάρχοντες Ποινικούς Κώδικες.
189 Οι διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εν αμφιβόλω, θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν.
190 Στο σημείο αυτό χρειάζεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη, διότι δεν αποτελούν έγγραφα, επί
των οποίων τελούνται τα προαναφερθέντα αδικήματα.
191 Όπως η ηλεκτρονική δολιοφθορά σε πρόγραμμα συντονισμού αεροπορικών πτήσεων.
192 Δυνατόν να εφαρμοσθούν οι νόμοι περί απορρήτων και περί απάτης με Η/Υ.
193 Εδώ μπορούν να εφαρμοσθούν νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού ή περί παραβίασης της
προσωπικής ζωής ή περί απορρήτου.
194 Εφαρμογή διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή περί διπλώματος ευρεσιτεχνίας
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 Η ηλεκτρονική κατασκοπεία μεταξύ επιχειρήσεων
195.

 Η χρήση, άνευ δικαιώματος, Η/Υ, με συνέπεια

παράνομη διείσδυση σε αρχεία.

 Η ενεργοποίηση «Ιών» (virus) 196.

 Σύσταση Νο R (95) 13197, που υιοθετήθηκε το 1995 από το

Συμβούλιο της Ευρώπης και που αφορά τα ποινικά δικονομικά προβλήματα που

συνδέονται με την τεχνολογία των πληροφοριών (Recommendation No R (95) 13

Problems of criminal procedural Law connected with information technology). Στη

Σύσταση αυτή για πρώτη φορά καθιερώνονται σε διεθνές νομικό κείμενο οι γενικές

δικονομικές αρχές που θα πρέπει να ισχύουν κατά την έρευνα των εγκλημάτων

στο χώρο της τεχνολογίας των πληροφοριών198. Στις αρχές αυτές

συμπεριλαμβάνονται η έρευνα και κατάσχεση , η κρυπτογράφηση, η διερεύνηση, η

τήρηση στατιστικών στοιχείων, η εκπαίδευση και διεθνή συνεργασία. Τα ζητήματα

αυτά καλύπτουν τις περιπτώσεις ποινικής έρευνας τόσο των κυβερνοεγκλημάτων

όσο και των εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου, των οποίων τα αποδεικτικά

στοιχεία μπορεί να βρεθούν ή να μεταδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, στη

Σύσταση αυτή προωθείται για πρώτη φορά η ιδέα της κατάρτισης μιας διεθνούς

σύμβασης για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος

Οι συστάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη Σύμβαση για τον

Κυβερνοχώρο του 2001. Οι εργασίες για τη δημιουργία μιας Σύμβασης για τον

Κυβερνοχώρο ξεκίνησαν το 1997, όταν συστήθηκε μια επιτροπή ειδικών στον

τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, με σκοπό να εξετάσει τα νομοθετικά

προβλήματα που προκύπτουν από την εγκληματική δραστηριότητα, που

αναπτύσσεται και συνεχών διευρύνεται στον κυβερνοχώρο. Αν και αρχικά η

περαίωση των εργασιών της επιτροπής, είχε προσδιοριστεί για το 1999, τα

ιδιαίτερα προβλήματα που συνάντησαν τα μέλη της, έθεσαν νέα προθεσμία το

έτος 2000. Τελικά, το κείμενο της «Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά

του Εγκλήματος μέσω Διαδικτύου» (Convention on Cybercrime ΕΤS no 185),

195 Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμοσθούν διατάξεις περί αντιμετώπισης του αθέμιτου
ανταγωνισμού
196 Ενδεχομένως να εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί φθοράς ξένης περιουσίας.
197 Recommendation No. R (95)13 of the Committee of Ministers to Member States on
Problems of criminal procedural law connected with information technology.
198 Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές, πρόληψη, αντιμετώπιση.
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 σελ. 142 - 144.
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καταρτίσθηκε και υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2001, στη Βουδαπέστη, και έχει

ως σκοπό της την προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο,

με την θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας και την επίτευξη της ανάλογης με το θέμα

συνεργασίας μεταξύ των κρατών, που την υπέγραψαν. Επί της ουσίας η

συγκεκριμένη σύμβαση καθιερώνει την υποχρέωση εναρμονίσεως των Εθνικών

νομοθεσιών σε θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο (internet crimes). Κύριο

χαρακτηριστικό της διεθνούς αυτής συμβάσεως είναι η υποχρέωση που

αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη να ποινοκοποιήσουν ορισμένη συμπεριφορά στο

διαδίκτυο (internet), όπως είναι η διανομή πορνογραφικού υλικού στο internet, η

«εμπλοκή ανηλίκου σε ερωτική επαφή» με τη χρήση του διαδικτύου, η αντιγραφή

(χωρίς δικαίωμα) έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και η καθιέρωση ποινικής

ευθύνης και νομικών προσώπων, που εμπλέκονται σε καθορισμένες

συμπεριφορές. Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα κινείται σε τρεις κατευθύνσεις:

εναρμόνιση του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, εναρμόνιση του Δικονομικού

Ποινικού Δικαίου και θέσπιση κανόνων Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας199. Οι

ουσιαστικού δικαίου διατάξεις βρίσκονται στην 1η Ενότητα του 2ου Κεφαλαίου της

Σύμβασης και περιλαμβάνει επεξηγήσεις και ρυθμίσεις για όλα τα ηλεκτρονικά

εγκλήματα και συγκεκριμένα για τις εξής κατηγορίες τα αδικημάτων:

o Εγκλήματα κατά της Εμπιστευτικότητας,

Ακεραιότητας και Διαθεσιμότητας των Δεδομένων και Συστημάτων. (άρ.2-6), όπως

παράνομη πρόσβαση, η παράνομη υποκλοπή, η επέμβαση σε δεδομένα, η

επέμβαση σε συστήματα και η κακή χρήση συσκευών.

o Εγκλήματα που σχετίζονται με Η/Υ. (άρ.7-8), όπως η

απάτη με Η/Υ και πλαστογραφία.

o Εγκλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο των

Δεδομένων. (άρ.9), όπως είναι το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας.

o Εγκλήματα κατά της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των

Συγγενών Δικαιωμάτων. (άρ.10).

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη συνέργεια, την

απόπειρα και την υποκίνηση ηλεκτρονικών εγκλημάτων, καθώς και την ευθύνη

των επιχειρήσεων. Ακόμα τονίζεται η αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας

199 Μαρκοπούλου, Παγώνα. «Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα.» intellectum.org. Μάιος 08.
http://www.intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P043052_Kybernoegklima.pdf#sthash.
GiGhUvu2.dpuf (πρόσβαση Σεπτέμβριος 18, 2015).
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μεταξύ των κρατών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και

θίγεται το πολύ σημαντικό θέμα της αρμοδιότητας και της δικαιοδοσίας των

δικαστηρίων σχετικά με τα εγκλήματα αυτά.

Η εν λόγω Σύμβαση έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς ως το πιο

άρτιο κείμενο σχετικά με το ηλεκτρονικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ενεργοποιήθηκε την 24 Ιουλίου 2004, κατόπιν υπογραφής της από τα

περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. κατέστη γρήγορα διεθνής, καθώς

είχε προβλεφθεί η δυνατότητα και σε μη ευρωπαϊκά κράτη να γίνουν μέλη της,

πράγμα που έγινε σε ευρεία κλίμακα200 και έχει ήδη υπογραφεί από 33 κράτη

συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική και Ιαπωνία.

4.3.2.3 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και μέθοδοι αντιμετώπισης

ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από νωρίς επιδίωξε να θωρακίσει την

ισχύουσα νομοθεσία τόσο κοινοτικό επίπεδο, όσο και των κρατών – μελών της και

γι’ αυτό το 1986, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου συστάθηκε

επιτροπή, στην οποία ανατέθηκε ως έργο η εξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας

των κρατών – μελών, με τα συμπεράσματά που προέκυψαν, στη συνέχεια, να

συμπεριληφθούν στη Σύσταση του 1989, στην οποία δινόταν ορισμός σε

εγκληματικές πράξεις, όπως απάτη και πλαστογραφία με ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, καταστροφή δεδομένων και λογισμικού, μη εξουσιοδοτημένη

πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή λογισμικού κ.ά, ενώ περιελάμβανε

και μια σειρά από Οδηγίες (μη υποχρεωτικές) προς τα κράτη-μέλη, σχετικά με τη

μεθοδολογία θέσπισης νομοθετικών κειμένων για το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Το 1996 και το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε διάφορα

έγγραφα σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς

περιεχομένου στο διαδίκτυο και με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου , όπως η

200 Η Σύμβαση έχει υπογραφεί ως σήμερα από τις ακόλουθες χώρες: 2001: Αλβανία, Αρμενία,
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Σκόπια, Ουκρανία, Αγγλία, Καναδά$, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Η.Π.Α.
2002: Ιρλανδία, Μάλτα, Σλοβενία. 2003: Δανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο. 2004: Λετονία. 2005:
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Σερβία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο. Ο αριθμός των χωρών που έχουν
εναρμονίσει την εθνική τους νομοθεσία σύμφωνα με τις επιταγές της Σύμβασης και έχουν θέσει σε
ισχύ τις νέες διατάξεις είναι πολύ μικρότερος: Αλβανία (2004), Βοσνία - Ερζεγοβίνη (2006),
Βουλγαρία (2005), Κροατία (2004), Κύπρος (2005), Δανία (2005), Εσθονία (2004), Γαλλία (2006),
Ουγγαρία (2004), Λιθουανία (2004), Νορβηγία (2006), Ρουμανία (2004), Σλοβενία (2005), Σκόπια
(2005) και Ουκρανία (2006). Στην Ελλάδα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ.
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Ανακοίνωση σχετικά με το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο

(Internet) 201 , η Πράσινη Βίβλος για την προστασία των ανηλίκων και την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της

ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου (Ιnternet) μέσω της καταπολέμησης των

παράνομων και επιζήμιων μορφών περιεχομένου202. Το Σχέδιο Δράσης (το οποίο

είχε τετραετή διάρκειά , από 1-1-98 έως 31-12-01) στόχευσε στην ενθάρρυνση της

δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας που

σχετίζεται με το διαδίκτυο (Internet), μέσω της προώθησης της ασφαλούς χρήσης

του και της καταπολέμησης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Άλλωστε η κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των

πληροφοριών και η προστασία του ιδιωτικού βίου, αποτελούσε έναν από τους

κυριότερους στόχους των διαδόχων του, του Σχεδίου Δράσης e-Europe 2002 203

και e-Europe 2005 204, στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης της Κοινωνίας της

Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση205.

201 Σημειώνεται ότι , στις 24 Απριλίου του 1997, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , με Ψήφισμά του,
υιοθέτησε την εν λόγω Ανακοίνωση της Επιτροπής , υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες που
ανέλαβε και εκφράζοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία σε διάφορους τομείς , που θα έπρεπε
να προωθηθεί από την Επιτροπή.
202 Σχετική είναι η Απόφαση αριθμ. 276/1999/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό σχέδιο δράσης για την
προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Internet μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και
βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα. Η διάρκεια του Σχεδίου Δράσης παρατάθηκε δύο
φορές (αρχικά κατά δύο έτη και έπειτα για άλλα τέσσερα έτη) και , μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να
αυξηθεί ο προϋπολογισμός του , να έχει πεδίο εφαρμογής διευρυμένο σε νέα πεδία (όπως η
επέκταση του προγράμματος ώστε να καλύπτει το ανεπιθύμητο περιεχόμενο (εμπορικές
ανακοινώσεις που δεν έχουν ζητηθεί ή ανεπιθύμητα μηνύματα «spams») και να είναι περισσότερο
προσανατολισμένο προς τους τελικούς χρήστες όπως γονείς , εκπαιδευτικούς και παιδιά .
203 Το Σχέδιο Δράσης e-Europe 2002, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2000, από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Φέϊρα, καθόριζε μια σειρά στόχων καίριας σημασίας, τους οποίους έπρεπε να
επιτύχουν τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 2002: (α) φθηνότερο ταχύτερο και ασφαλές διαδίκτυο ,
(β) επένδυση σε άτομα και δεξιότητες , και (γ) προώθηση εξάπλωσης της χρήσης του Internet.
204 Η Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2002, προς το Συμβούλιο , το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών – Σχέδιο Δράσης e-Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους . Το Σχέδιο
Δράσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002. Οι βασικοί
στόχο που έπρεπε να επιτύχει η Ε Ε. μέχρι το 2005, σύμφωνα με αυτό, ήταν οι εξής : ( α )
εγκατάσταση και διάδοση χρήσης ευρυζωνικών δικτύων σε όλη την Ε.Ε. (β ) ασφάλεια των δικτύων
και υποδομών πληροφόρησης και ( γ) ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης (e-
Government), εκπαίδευσης (e-Learning), υγείας (e-Health) και ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-
Business).
205 Στόχος των Σχεδίων Δράσης e-Europe 2002 και 2005 ήταν η υλοποίηση της πρωτοβουλίας
e-Europe, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe)-
Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους » που εκδόθηκε στις 8/12/1999 και αποτελεί το «κείμενο –
πλαίσιο»  για όλες τις δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής Ευρώπης (e-Europe) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Λισσαβόνας ,  το Μάρτιο του 2000, το οποίο καθόρισε ως νέο στρατηγικό στόχο της
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Τον Απρίλιο του 1998, η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο τα

αποτελέσματα σχετικής μελέτης που διεξήχθη για το ηλεκτρονικό έγκλημα

(COMCRIME study).

Τον Οκτώβριο του 1999, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

του Τάμπερε, επαναδιατυπώθηκε η ανάγκη καταπολέμησης του ηλεκτρονικού

εγκλήματος, με έμφαση στη διαμόρφωση κοινών νομικών ορισμών και διατάξεων.

Τον Ιανουάριο του 2001 εκδόθηκε η Ανακοίνωση της Επιτροπής

σχετικά με τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας με τη

βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης και την καταπολέμηση

του ηλεκτρονικού εγκλήματος206.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, μετά τη σύναψη της Σύμβασης του

Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα, εκδόθηκε η Απόφαση –

Πλαίσιο του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 για τις επιθέσεις κατά των

συστημάτων πληροφοριών, στην οποία υιοθετούνται ορισμοί (όπως τα

«ηλεκτρονικά δεδομένα») και εν μέρει στοιχεία των αντικειμενικών υποστάσεων

συγκεκριμένων εγκλημάτων που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση για το

Κυβερνοέγκλημα (παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, παράνομη

παρεμβολή σε σύστημα, παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τελική Έκθεση εφαρμογής της

Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) της Ε.Ε. (2010-2014)207 καταγράφεται

ως Στόχος 3, η Αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των

επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα στη ΣΕΑ προσδιορίζονται τρεις
βασικές δράσεις: 1) δημιουργία ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου και

των δικαστικών αρχών, 2) συνεργασία με τη βιομηχανία για την ενεργό συμμετοχή

και την προστασία των πολιτών, και 3) βελτίωση της δυνατότητας αντιμετώπισης

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Ένωσης για την επόμενη δεκαετία (μέχρι το 2010) «να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και
δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο » (στρατηγική της Λισσαβόνας).
206 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Creating a safer information
society by improving the security of information infrastructures and combating computer-related
crime COM(2000) 890 final Συμπεράσματα της Προεδρίας - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ταμπέρε
15 και 16 Οκτωβρίου 1999.
207 Ευρωπαϊκή, Επιτροπή. Τελική Έκθεση εφαρμογής της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας
της Ε.Ε. (2010-2014). Βρυξέλλες: COM, Ιούνιος 2014.
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Η Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 208

υπογραμμίζει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με κίνητρο το κέρδος συνδέεται

με πολλά άλλα είδη εγκλημάτων, διαπίστωση η οποία σε συνδυασμό με το

γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πολίτες φάνηκαν ευαισθητοποιημένοι σχετικά με αυτή

την απειλή, όπως καταγράφηκε σε ειδική έκδοση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο209, όπου το 76% των κατοίκων της ΕΕ

απάντησαν ότι ο κίνδυνος να πέσουν θύματα εγκληματικής ενέργειας στον

κυβερνοχώρο αυξήθηκε κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οδήγησε στη

θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της απειλής.

Η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων
πληροφοριών210, με την οποία εναρμονίζεται το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών

όσον αφορά τα εν λόγω αδικήματα –π.χ. παράνομη πρόσβαση σε συστήματα

πληροφοριών, παράνομη παρεμβολή σε συστήματα και δεδομένα και παράνομη

υποκλοπή– και διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του

νόμου.

Τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση για

ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας

(ΕΠΠΥZΣ). Αυτό ορίζει ένα συνολικό πλαίσιο για δραστηριότητες προστασίας

υποδομών ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ) σε επίπεδο ΕΕ. Δύο χρόνια αργότερα το

Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2008/114/ΕΚ σχετικά με τον προσδιορισμό και τον

χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών ΥΖΣ και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης

βελτίωσης της προστασίας τους. Στο πρώτο στάδιο, η οδηγία εστίασε στους τομείς

της ενέργειας και των μεταφορών. Αφορά αποκλειστικά υποδομές η διακοπή των

οποίων θα επηρέαζε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην οδηγία

2008/114 αναγνωρίζεται ο τομέας των ΤΠΕ ως ένας τομέας μελλοντικής

προτεραιότητας, παρότι δεν κατατασσόταν ως ΥΖΣ. Ωστόσο, από το 2005 η

Επιτροπή έχει επισημάνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για την

οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στον τομέα των ηλεκτρονικών

208 Η EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), είναι το προϊόν της
συστηματικής ανάλυσης αστυνομικού χαρακτήρα πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές
δραστηριότητες και ομάδες που μαστίζει την ΕΕ. Το SOCTA έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει
στρατηγικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων κατά την ιεράρχηση των απειλές του οργανωμένου
εγκλήματος. https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-
assessment-socta
209 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 404 (Νοέμβριος 2013).
210 Οδηγία 2013/40/ΕΕ.
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επικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίστηκε μια στρατηγική ασφαλούς

κοινωνίας των πληροφοριών το 2006, τα κύρια στοιχεία της οποίας εγκρίθηκαν με

το ψήφισμα του Συμβουλίου 2007/068/01.

Το 2009, η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση με τίτλο «Προστασία

της Ευρώπης από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας:

αναβάθμιση της ετοιμότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης».

Με αυτήν την ανακοίνωση, η Επιτροπή έθεσε το «σχέδιο δράσης ΠΥΖΣ»,

θέλοντας να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ασφάλεια των ΥΖΣ σε επίπεδο τόσο

εθνικό όσο και Ένωσης. Το σχέδιο ορίζει τους συγκεκριμένους ρόλους της

Επιτροπής, του ENISA, των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Το ζήτημα της

αύξησης της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης των υποδομών ΤΠΕ

αντιμετωπίστηκε περαιτέρω με αυξημένη ένταση στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την

Ευρώπη και τα συναφή συμπεράσματα του Συμβουλίου, την προτεινόμενη οδηγία

για τις επιθέσεις εναντίον συστημάτων πληροφοριών, καθώς και την πρόταση της

Επιτροπής για μια νέα εντολή για έναν ενισχυμένο και εκσυγχρονισμένο ENISA.

Τον Μάρτιο 2011, η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση για την

ΠΥΖΣ: «Επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο». Στο έγγραφο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει σε έναν απολογισμό

των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του σχεδίου δράσης ΠΥΖΣ από το 2009 και

περιγράφει τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν, εστιάζοντας σε

μεγαλύτερο βαθμό στη διεθνή συνεργασία πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

(Cybersecurity Strategy of the European Union:An Open, Safe and Secure

Cyberspace) 211, που δρομολογήθηκε το 2010 και εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του

2013, περιελάμβανε το Ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ ως εμβληματική πολιτική,

θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, παρουσιάζει ένα όραμα να καταστεί το διαδικτυακό περιβάλλον της ΕΕ

το ασφαλέστερο παγκοσμίως, καθώς η αυξανόμενη χρήση και ανάπτυξη

καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών),

όπως γρήγορων και εξαιρετικά γρήγορων δικτύων σταθερού και κινητού

211 Υπάτη Εκπρόσωπος Ασφαλείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής. «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο.» Κοινή Ανακοίνωση
Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο, Το Συμβούλιο, Την Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική
Επιτροπή Και Την Επιτροπή Των Περιφερειών. Βρυξέλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013.
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διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, έξυπνων δικτύων, αλλά και διαδικτυακών

υπηρεσιών, όπως του υπολογιστικού νέφους (Cloud computing) και του

διαδικτύου των πραγμάτων, όλα βασίζονται σε μία απλή, αλλά ζωτικής σημασίας

πτυχή – την ασφάλεια, την ικανότητα αποκατάστασης και την εμπιστοσύνη 212,

στρατηγική που επικροτήθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκο Συμβούλιο 213, όσο και από

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο214, Με την εγκριθήσα στρατηγική αποσαφηνίστηκαν οι

αρχές που πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

στην ΕΕ και διεθνώς. Συγκεκριμένα :

 Οι βασικές αρχές της ΕΕ ισχύουν τόσο στον ψηφιακό όσο και

στον πραγματικό κόσμο, οι νόμοι και τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλους τομείς

της καθημερινής μας ζωής ισχύουν και στον κυβερνοχώρο.

 Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της

έκφρασης, των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, η ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο μπορεί να είναι ορθή και αποτελεσματική εάν βασίζεται στα

θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις βασικές αρχές της

ΕΕ. Αντίστροφα, τα ατομικά δικαιώματα δεν μπορούν να εξασφαλιστούν χωρίς

ασφαλή δίκτυα και συστήματα. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς

της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, πρέπει – εφόσον εμπλέκονται προσωπικά

δεδομένα – να συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο προστασίας των δεδομένων και να

λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ατομικά δικαιώματα στον εν λόγω τομέα.

 Προσβασιμότητα για όλους, η περιορισμένη ή η έλλειψη

πρόσβασης στο διαδίκτυο και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός αποτελούν

μειονεκτήματα για τους πολίτες με δεδομένη την έκταση στην οποία έχει διεισδύσει

στην κοινωνία ο ψηφιακός κόσμος.

 Δημοκρατική και αποτελεσματική πολυμερής διακυβέρνηση, ο

ψηφιακός κόσμος δεν ελέγχεται από μια μοναδική οντότητα, καθώς το σημερινό

212 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Προς την
παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. «sch.gr.» 08 Ιουνίου 2012. http://blogs.sch.gr/internet-
safety/archives/987 (πρόσβαση Σεπτέμβριος 24, 2015).
213 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25.6.2013.
214 P7_TA(2013)0376. Πίνακας εφαρμογής που παρουσιάστηκε κατά τη διάσκεψη υψηλού
επιπέδου που πραγματοποιήθηκε ένα έτος μετά την έγκριση της στρατηγικής:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eucybersecurity-strategy-high-level-conference-0
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μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου και υποστηρίζει αυτήν την πολυμερή

προσέγγιση διακυβέρνησης215.

 Συναρμοδιότητα για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια, η αυξανόμενη

εξάρτηση από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλους του τομείς

της ανθρώπινης ζωής έχει οδηγήσει σε τρωτά σημεία που πρέπει να οριστούν

σωστά, να αναλυθούν ενδελεχώς και να διορθωθούν ή να περιοριστούν.

Η ΕΕ συνεχίζει τις προσπάθειες για την υλοποίηση των προβλέψεων

και δράσεων της στρατηγικής, με βασική επιδίωξη να διασφαλίσει ένα διαδικτυακό

περιβάλλον που να παρέχει την μέγιστη δυνατή ελευθερία και ασφάλεια προς

όφελος των πάντων216. Παρόλο που αναγνωρίζεται πως αυτό αποτελεί κυρίως

καθήκον των κρατών μελών που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με την υπό την ΕΕ υλοποιούμενη στρατηγική

προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες είναι δυνατόν να ενισχυθούν οι

συνολικές επιδόσεις της ΕΕ. Οι εν λόγω δράσεις, οι οποίες διακρίνονται σε

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, περιλαμβάνουν ποικιλία εργαλείων

πολιτικής217 και αφορούν φορείς διαφόρων τύπων, ανεξάρτητα αν είναι θεσμικά

όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη ή επιχειρήσεις του κλάδου. Το όραμα της ΕΕ για το

διαδίκτυο, διαρθρώνεται σε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες, με τις οποίες

επιχειρήται να αντιμετωπίστούν οι προκλήσεις που υπογραμμίστηκαν ανωτέρω

και οι οποίες στρατηγικές είναι :

 Επίτευξη ανθεκτικότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο.

 Δραστική μείωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 Ανάπτυξη πολιτικής και ικανοτήτων για την άμυνα στον

κυβερνοχώρο σε σχέση με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

 Ανάπτυξη των βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων για την

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

215 Βλέπε επίσης COM(2009) 277, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Διακυβέρνηση του Ίντερνετ : τα επόμενα βήματα.
216 Υπάτη Εκπρόσωπος Ασφαλείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής. «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο.» Κοινή Ανακοίνωση
Προς Το Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο, Το Συμβούλιο, Την Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική
Επιτροπή Και Την Επιτροπή Των Περιφερειών. Βρυξέλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013
217 Οι δράσεις που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών, όταν διακυβεύονται προσωπικά
δεδομένα, πρέπει να συνάδουν με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.
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 Θέσπιση συνεκτικής διεθνούς πολιτικής κυβερνοχώρου για

την Ευρωπαϊκή Ένωση και προώθηση των βασικών αξιών της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας ενισχύσης

του αγώνα τους εναντίον των επιβουλών στον κυβερνοχώρο συγκροτώτησαν σε

μόνιμη βάση την CERT-ΕΕ, την ομάδα της ΕΕ για την αντιμετώπιση έκτακτων

αναγκών στην πληροφορική, τα οποία, ως μικρές ομάδες από

κυβερνοεμπειρογνώμονες είναι σε θέση – αποτελεσματικά και αποδοτικά – να

αντιμετωπίσουν περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών και τις απειλές

στον κυβερνοχώρο. Έχουν αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο της αμυντικής

στρατηγικής ενάντια σε αυτές τις απειλές προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και

εξαλείφοντας τα τρωτά σημεία και τα κενά. Προειδοποιούν τους πελάτες τους ως

προς ευπαθή σημεία ή επιβουλές και προτείνουν δράσεις για τον περιορισμό των

κινδύνων. Μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό συστημάτων με ελαττώματα

και επιθέσεων και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ανάσχεση ή/και την

εξάλειψή τους. Οι ομάδες αυτές είναι στενά διασυνδεμένες μεταξύ τους,

απαρτίζοντας μια κοινότητα ειδικών που αγωνίζεται για την ασφάλεια στον

κυβερνοχώρο, που αποτελεί κοινή υπόθεση για όλους218.

Η Επιτροπή και οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν για τη σύσταση, το 2012,

μιας παγκόσμιας συμμαχίας κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο

διαδίκτυο 219, στην οποία συμμετέχουν σήμερα 53 χώρες και η οποία στοχεύει στη

βελτίωση του εντοπισμού των θυμάτων, στην αποτελεσματικότερη δίωξη των

αυτουργών, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη μείωση του αριθμού των

εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα νομικά εργαλεία που

αποβλέπουν στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ενδεικτικά στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν τα ακόλουθα:

 Η υπ’ αριθμ. 9193/01 Σύσταση του Συμβουλίου, με την οποία

καλούνται τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο δίκτυο πληροφόρησης της Ομάδας

218 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ενημερωτικός Κόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. «Ενίσχυση
της ασφάλειας των οργάνων της ΕΕ στον κυβερνοχώρο.» sch.gr. 12 Σεπτεμβρίου 2012.
http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/1168 (πρόσβαση Σεπτέμβριος 24, 2015).
219 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/global-alliance-against-child-abuse/index_en.htm, http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/global-alliance-against-child-
abuse/docs/global_alliance_report_201312_en.pdf
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των Οκτώ, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, για την καταπολέμηση

του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας.

 Η Σύσταση του Συμβουλίου No R (89) 9 σχετική με το έγκλημα

που διαπράττεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 Η Σύσταση του Συμβουλίου No R (95) 13 για τα ποινικά

δικονομικά προβλήματα που συνδέονται με την τεχνολογία των πληροφοριών220.

 Το υπ’ αριθμ. 2003/ C 48/01 Ψήφισμα του Συμβουλίου221, που

αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.

 Το υπ’ αριθμ. 97/C70/01 Ψήφισμα του Συμβουλίου και το

άρθρο 2 της Σύμβασης της Europol (ν. 2605/1998).

 Η υπ’ αριθμ. 95/144/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου, όπου

αναφέρονται οι προτροπές του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των

συστημάτων πληροφορικής.

 Η Κοινή θέση της 27ης Μαΐου 1999 (1999/364/ΔΕΥ), όπου τα

κράτη μέλη υποστηρίζουν την κατάρτιση του σχεδίου σύμβασης του Συμβουλίου

της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

και ότι φροντίζουν ώστε να περιληφθούν στη σύμβαση διατάξεις που θα

διευκολύνουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που

άπτονται των ηλεκτρονικών συστημάτων και δεδομένων.

 Το υπ’ αριθμ. 2002/C 43/02 Ψήφισμα του Συμβουλίου, για

κοινή προσέγγιση και ειδικές δράσεις στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών

και των δικτύων.

 Το υπ’ αριθμ. 2000/C 124/01 έγγραφο, σχετικά με τη

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του

οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο αναλύονται διεξοδικά τα μέτρα που πρέπει

να ληφθούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος όπου εντάσσονται και πολλές μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

 Το υπ’ αριθμ. 97/C 251/01 Σχέδιο Δράσης για την

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

220 Η σπουδαιότητα της σύστασης αυτής είναι μεγάλη, διότι καθιερώνονται για πρώτη φορά σε
διεθνές νομικό κείμενο, οι γενικές δικονομικές αρχές που πρέπει να ισχύουν κατά την έρευνα των
ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Βλ.Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος. Ηλεκτρονικό έγκλημα Μορφές,
πρόληψη, αντιμετώπιση. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 σελ. 142 - 144.
221 Αρτινοπούλου Βάσω. (2007) όπ. παρ. http://www.mcconnellinternational.com/services/
cybercrime.htm
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4.3.2.4 Ομάδα των Οκτώ - Group of Eight (G 8.) και

εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Το 1996, σε Συνάντηση Κορυφής στο Παρίσι , τα οχτώ ισχυρότερα

κράτη του κόσμου (G-8) 222 υιοθέτησαν 40 Συστάσεις για την καταπολέμηση του

διεθνούς εγκλήματος,  συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εγκλήματος .

Για την εφαρμογή τους , τον Ιανουάριο του 1997 συστάθηκε , υπό την αιγίδα των

G-8, Ομάδα δράσης σχετικά με το έγκλημα υψηλής τεχνολογίας (G-8 Subgroup on

high-tech crime), η οποία θέσπισε ένα δίκτυο που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7

ημέρες την εβδομάδα (24/7), τόσο μεταξύ των κρατών μελών των G-8 όσο και

άλλων κρατών , μη μέλη των G-8, και αποτελείται από καθορισμένα σημεία

επαφής των αρμόδιων αρχών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ

των κρατών στον τομέα της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Η Υποομάδα αυτή σε

μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον ίδιο χρόνο στην Ουάσινγκτον, με τη

συμμετοχή των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη των οκτώ χωρών,

κατέληξε σε «Δέκα Αρχές» και «Δέκα Τομείς Δράσης» για την αντιμετώπιση του

ηλεκτρονικού εγκλήματος223. Οι αρχές αυτές είχαν ως σκοπό τη διασφάλιση του

συντονισμού της δράσης μεταξύ των κρατών κατά την ποινική έρευνα των διεθνών

ηλεκτρονικών εγκλημάτων,  η εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού των

αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων, η προστασία της

εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων

και συστημάτων , η διασφάλιση της διαφύλαξης και γρήγορης πρόσβασης σε

ηλεκτρονικά δεδομένα για τις ανάγκες των ποινικών ερευνών, η αμοιβαία

συνδρομή για τη συλλογή και ανταλλαγή των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο

του διεθνούς ηλεκτρονικού εγκλήματος κλπ. Περαιτέρω, οι Υπουργοί υιοθέτησαν

Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος 224 στο οποίο,

μεταξύ άλλων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναθεώρηση των νομικών

συστημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ποινικοποιούνται συγκεκριμένες

καταχρηστικές συμπεριφορές που τελούνται στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών και

222 Οι G-8  συμπεριλαμβάνουν τις Η.Π.Α., Ιαπωνία, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδά
και Ρωσία.
223 Μeeting of the Justice and Interior Ministers of the Eight, 9-10/12/1997, Communique Annex,
Washington D.C. (http://www.cybercrime.gov/principles.htm).
224 Αction Plan to combat high-tech crime, Item 3, Meeting of Justice and Interior Ministers of
the Eight, 9-10/12/1997, Communique Annex, Washington D.C.
(http://www.cybercrime.gov/action.htm).
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των συστημάτων πληροφοριών, καθώς και στην έρευνα των ηλεκτρονικών

εγκλημάτων.

Το Μάιο του 2000, έλαβε χώρα στο Παρίσι Συνέδριο , υπό την αιγίδα

των G-8, σχετικά με την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, στο οποίο

συμμετείχαν περίπου 300 δικαστικοί λειτουργοί, αστυνομικοί , διπλωματικοί ,

εκπρόσωποι της βιομηχανίας από το χώρο των νέων τεχνολογιών, καθώς και

εκπρόσωποι ομάδων προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών225. Στα

συμπεράσματα τονίστηκε  ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας του επιχειρηματικού

κόσμου και των κυβερνήσεων για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος226.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, η Ομάδα των 8 ζήτησε, αφενός, από τους

εκπροσώπους της βιομηχανίας να ενεργήσουν για την εξεύρεση λύσεων για την

αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και αφετέρου, από τις κυβερνήσεις να

επιταχύνουν την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών προς το σκοπό αυτό.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας 227 , ωστόσο, επεσήμαναν ότι η επιβολή

υπερβολικών κανόνων για τον έλεγχο του Internet, θα μπορούσε να αποτελέσει

τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με τη θέση αυτή

εκφραζόταν ο φόβος για αστυνόμευση στη χρήση του διαδικτύου και κυρίως η

επιθυμία να μην ισχύσουν νέοι νόμοι, αλλά να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή του

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Τον Ιούλιο του 2000, σε Συνάντηση Κορυφής στο Okinawa, οι G-8

εξέδωσαν ανακοινωθέν σχετικά με την υιοθέτηση μίας συντονισμένης δράσης για

την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος που αποτελούσε σημαντική απειλή για

την ασφάλεια της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας 228 . Περαιτέρω ,

225 Group of 8 meets to discuss international cooperation on cybercrime, 22/5/2000
(http://adlawbyrequest.com/international/G8Cybercrime.shtml), Action on cybercrime too slow,
16/5/2000 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/748597.shtml). Συγκεκριμένα εξετάστηκαν
περιπτώσεις όπως εκείνη του ιού «I Love You», της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και της
κλοπής κωδικών πιστωτικών καρτών μέσω Internet.
226 Associated Press, Παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού
εγκλήματος , 15/05/2000 (http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=292778 ), Associated
Press, ́Έκκληση της G8 για διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος ,
18/05/2000 (http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=291833).
227 Όχι υπερβολικούς νόμους , 16/05/2000
(http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=292315). Μεταξύ άλλων, δύο όμιλοι με σημαντική
επιρροή στο χώρο του διαδικτύου, η Internet Alliance (στην οποία μετέχουν η Microsoft και η
Deutsche Telekom) και η Global Internet Project , που εδρεύουν στις ΗΠΑ,  προέτρεψαν την
ομάδα των Οχτώ να μην επιβάλουν υπερβολικούς κανόνες στο Internet.
228 Στο ανακοινωθέν αναφέρουν ότι η προσέγγιση των G-8 στο θέμα αυτό περιγράφεται στην
παρ. 8 του Χάρτη που υιοθέτησαν στο Okinawa για μία παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας . Βλ.
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αποφάσισαν τη σύσταση μίας ομάδας δράσης που θα εξέταζε τη σύγκλιση των

προσπαθειών των G-8 υπό το πρίσμα μίας ευρύτερης διεθνούς προσέγγισης 229. Η

Ομάδα αυτή συνεδρίασε από τα τέλη του 2000 ως τις αρχές του 2001,

υποβάλλοντας, το Μάιο του 2001, μία έκθεση που περιείχε πρόταση Σχεδίου

Δράσης προς τους εκπροσώπους των ηγετών των G-8, η οποία δεν

επικεντρωνόταν στο κυβερνοέγκλημα αλλά εν γένει στα ψηφιακά εμπόδια μεταξύ

των κρατών.

Επιπλέον κατά τη συνάντηση των G-8 στην Ουάσιγκτον230 το 2004,

σε κοινού ανακοινωθέν, ενθάρρυναν την υιοθέτηση των κανόνων που περιέχει η

Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα από τα κράτη .

4.3.2.5 ΝΑΤΟ και ακολουθούμενη πολιτική άμυνας στον

κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το δόγμα του ΝΑΤΟ231, μια από τις κύριες απειλές

υπονόμευσης της ασφαλείας είναι οι Κυβερνοεπιθέσεις και συγκεκριμένα

αναφέρεται ότι : «Το διαδίκτυο και γενικά ο Κυβενοχώρος, σε συνδυασμό με την

συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση, όλο και περισσοτέρων κυβερνήσεων,

οργανισμών, επιχειρήσεων, και μεμονωμένων χρηστών από τεχνολογικά

συστήματα άμεσα ή έμμεσα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, διαμορφώνουν ένα νέο

κρίσιμο πεδίο για την εθνική ασφάλεια και άμυνα». Για σκοπό αυτό τα κράτη - μέλη

της συμμαχίας προχώρησαν στο σχεδιασμό και σύνταξη της Πολιτικής ασφαλείας

στον κυβερνοχώρο232, σύμφωνα με την οποία στην εποχή της αυξανόμενης

εξάρτησης από την τεχνολογία και το διαδίκτυο, το ΝΑΤΟ καλείται να

αντιμετωπίσει το ευρύ φάσμα των απειλών στον κυβερνοχώρο με στόχο τα δίκτυα

της Συμμαχίας σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την Διακήρυξη της Διάσκεψης

Κορυφής του Σικάγο, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επιθέσεων στον

κυβερνοχώρο καθιστά την προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων

επικοινωνίας επιτακτικό καθήκον για το ΝΑΤΟ.

G-8 Communique Okinawa 2000 (http://www.g7.utoronto.ca/g7/summit/ 2000okinawa/
finalcom.htm).
229 G8 Digital Opportunity Taskforce (http://www.mofa.go.jp/policy/economy/it/df0106.html).
230 10-11/5/2004
231 ΥΕΘΑ. Λευκή Βίβλος. ΑΘΗΝΑ: ΥΕΘΑ, 2014.
232 Χατζόπουλος, Γιάννης. «Το ΝΑΤΟ σε νέο γεωπολιτικό τοπίο.» neapolitiki.gr. 10 Μαΐου 2014
http://neapolitiki.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%
B5-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%
CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B.
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Ήδη από τον Ιούνιο του 2011, το ΝΑΤΟ υιοθέτησε μια νέα πολιτική

άμυνας στον κυβερνοχώρο. Αυτή η πολιτική επαναλαμβάνει ότι η προτεραιότητα

είναι η προστασία του δικτύου του ΝΑΤΟ, αλλά ότι κάθε συλλογική ανταπόκριση

της άμυνας υπόκειται σε απόφαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, του βασικού

πολιτικού οργάνου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Η αναθεωρημένη πολιτική

προσφέρει μια συντονισμένη προσέγγιση για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, σε

ολόκληρη την Συμμαχία. Η έκθεση επικεντρώνεται στις δυνατότητες για την

καλύτερη ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των απειλών στον

κυβερνοχώρο κατά των δικτύων του ΝΑΤΟ. Όλες οι δομές της Συμμαχίας θα

πρέπει να τεθούν υπό κεντρικό σύστημα προστασίας στον κυβερνοχώρο, για να

ασχοληθεί με την τεράστια ποικιλία των διαδικτυακών απειλών, ενσωματώνοντας

τις αμυντικές απαιτήσεις στην Διαδικασία Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Με

αυτό τον τρόπο, οι Σύμμαχοι θα εξασφαλίσουν ότι οι κατάλληλες δυνατότητες

άμυνας στον κυβερνοχώρο θα συμπεριληφθούν ως μέρος του προγραμματισμού

τους για την προστασία των υποδομών πληροφοριών. Επίσης, η αναθεωρημένη

πολιτική άμυνας στον κυβερνοχώρο προβλέπει επίσης την συνεργασία του ΝΑΤΟ

με τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τον

ακαδημαϊκό κόσμο.

Τέλος το ΝΑΤΟ εξετάζει την ένταξη της απειλής του κυβερνοπολέμου

στους μηχανισμούς που ενεργοποιούν τη συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το

Άρθρου 5 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ουάσινγκτον233.

233 Η Συνθήκη υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον την 4η Απριλίου 1949. Το Άρθρο 5 αποτελεί την
καρδιά και την ψυχή της Συμμαχίας, καθώς αντιπροσωπεύει μια στερεά δέσμευση για συνεργασία,
και παρέχει τη συνεχή λογική για την Ολοκληρωμένη Στρατιωτική Δομή του ΝΑΤΟ, χωρίς την
οποία η Συμμαχία δεν θα είχε την ικανότητα να διεξάγει αποστολές του μη Άρθρου 5,
λειτουργώντας ως η συνεχής βάση για την Ευρωατλαντική συνεργασία για ασφάλεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

«Μετά την ατομική βόμβα και την ενεργοποίηση επί σαράντα χρόνια
μιας γενικευμένης πυρηνικής αποτροπής, η πληροφορική βόμβα… θα

απαιτήσει πολύ σύντομα την εγκαθίδρυση μιας νέου τύπου
αποτροπής, κοινωνικής τούτη τη φορά, με την τοποθέτηση

‘’αυτόματων διακοπτών’’ που θα μπορούν να σταματούν την
υπερθέρμανση και, πιθανόν, τη διάσπαση του κοινωνικού πυρήνα

των εθνών» 234.

Γενικά

Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριακών, αλλά

και κάθε άλλου είδους υποδομών, εντός της επικρατείας της η διενέργεια όμως

Κυβερνοεπίθεσης, του τύπου της εκτόξευσης ιού ή άλλης μορφής κακόβουλου

λογισμικού, μπορεί εύκολα να διαχυθεί και πέρα από τα όρια της εθνικής

επικράτειας μιας χώρας. Η ορθή ισορροπία ανάμεσα στη διεθνή οικουμενική

συνεργασία για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και τη συνεργασία για τη

διανομή των ηλεκτρονικών πληροφοριών με άλλους Οργανισμούς ή κράτη,

αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την ανάπτυξη της ασφάλειας στον

Κυβερνοχώρο και τη διαφύλαξη, από την άλλη πλευρά, των εθνικών

πληροφοριών. Έτσι σε επίπεδο κρατών, ένας μεγάλος αριθμός εξ’ αυτών έχουν

προχωρήσει στο να διατυπώσουν µε διάφορους τρόπους την πεποίθησή τους

και συγχρόνως την άποψή τους, από νομική σκοπιά, ότι η άσκηση βίας στον

κυβερνοχώρο ανάλογα µε τις περιστάσεις συνιστά είδος χρήσης βίας και

ένοπλης επίθεσης και για την αντιμετώπιση τους απαιτείται η σύναψη νέων

διεθνών συμφωνιών για τον έλεγχο του κυβερνοχώρου, βέβαια υπό την οπτική

που θεωρούν ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τους καλύτερα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέση της

οποίας εδώ και καιρό είναι ότι θα πρέπει να υπογραφεί µία συνθήκη

234 Πωλ Βιριλιό : Γάλλος  θεωρητικός της πολιτικής και της αστικοποίησης. Είναι  γνωστός για
το συγγραφικό του έργο για την τεχνολογία όπως αυτή έχει αναπτυχθεί σε σχέση με την
ταχύτητα και τη δύναμη, με ποικίλες αναφορές στην αρχιτεκτονική, τις τέχνες, την πόλη και τον
στρατό.
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«αφοπλισμού» για τον κυβερνοχώρο, με την οποία θα απαγορεύεται η

ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση ορισμένων ιδιαίτερα επικίνδυνων όπλων του

πληροφοριακού πολέμου, καθώς κατά την άποψη της μπορεί να έχουν

καταστροφικές συνέπειες ευθέως συγκρίσιμες µε τις συνέπειες των όπλων

μαζικής καταστροφής235. Αντίθετα, οι Η.Π.Α. μέχρι πρόσφατα ήταν κάθετα

αντίθετες ως προς αυτή την προοπτική και επεδίωκαν, τη διευθέτηση των

εκάστοτε περιστατικών µε την εφαρμογή του (εσωτερικού) ποινικού δικαίου των

χωρών και την εντατικοποίηση και διεύρυνση των διακρατικών συνεργασιών

για τη συλλογή στοιχείων, εντοπισμό των δραστών, ανταλλαγή πληροφοριών

για την τεχνική των επιθέσεων κ.λπ. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Η.Π.Α.

πρωτοστάτησαν στη σύναψη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για

το Κυβερνοέγκλημα [Council of Europe Convention on Cybercrime, (CETS), σε

ισχύ από 01 Ιουλίου 2004] 236, παρ’ όλο που κατά τη διαπραγμάτευση είχαν το

status παρατηρητή, και ακολούθως υπέγραψαν, κύρωσαν στις 29 Σεπ. 2006

και από 01 Ιαν. 2007 έθεσαν σ’ εφαρμογή τη Σύμβαση αυτή 237.

5.1 Η Κυβερνοάμυνα σε κρατικό επίπεδο.

Ο Κυβερνοπόλεμος και γενικότερα η παράνομη δραστηριότητα στον

Κυβερνοχώρο, είναι μια υπόθεση που αφορά όλους, αποτελεί μια εθνική

υπόθεση, καθώς όπως κατέδειξε η εμπειρία της Εσθονίας, οι επιπτώσεις

ενδεχόμενων Κυβερνοεπιθέσεων επηρεάζουν την καθημερινότητα της

συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών μιας χώρας. Η αντιμετώπιση αυτής της

απειλής δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων ή των

Υπηρεσιών Εσωτερικής Ασφαλείας μιας χώρας. Απαιτείται η ενεργητική εμπλοκή

και η συνεργασία των δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, των τοπικών

αρχών ασφαλείας, των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service

Providers – ISP), των διαχειριστών των δικτύων της χώρας, των Ομάδων

Αντίδρασης σε Κυβερνοεπιθέσεις (CERT), της βιομηχανίας, των ιδιωτικών

εταιρειών, των πάσης φύσεως ιδρυμάτων (Εκπαιδευτικών και μη) της χώρας. Η

συνεργασία όλων αυτών των οργανισμών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών

235 Επιστολή µε ημερομηνία 23 Σεπ. 1998 του Μόνιμου Εκπροσώπου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γ.Γ./ΟΗΕ, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.1/53/3&Lang=E (Πρόσβαση: 07
Οκτωβρίου 2015).
236 http://conventions.coe.int/Treaty/ en/Summaries/Html/185.htm]
237 Η Ελλάδα αντίθετα έχει απλώς υπογράψει τη Σύμβαση αυτή (23 Νοε. 2001) και μέχρι
σήμερα δεν την έχει κυρώσει ούτε επικυρώσει.
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διασφαλίζει την αντίδραση της πληροφοριακής υποδομής σε Κυβερνοεπιθέσεις

με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο.

Όμως, η συνεργασία αυτή, σε πολλές περιπτώσεις, δεν συμβάλει μόνο στη

διασφάλιση της άμυνας της χώρας, αλλά δυνατόν να αξιοποιηθεί στην

περίπτωση της εκδήλωσης Κυβερνοεπιθέσεων εναντίον των δυνητικών

αντιπάλων, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, ιδρύματα και υπηρεσίες διαθέτουν ειδικούς

με γνώσεις επί της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων - στόχων

(πληροφοριακών και υποδομών) των ενδεχομένων αντιπάλων. Οι γνώσεις

αυτές των συστημάτων είναι απαραίτητες για τη σχεδίαση και υλοποίηση

αποτελεσματικών τρόπων προσβολής μέσω Κυβερνοεπιθέσεων. Όλη αυτή η

προσπάθεια απαιτεί οργάνωση και συντονισμό μέσω ενός κεντρικού

συντονιστικού οργάνου (Κέντρου ή υπηρεσίας), κάτω από κρατική εποπτεία και

βοήθεια.

Συμπερασματικά, επειδή η Κυβερνοαπειλή δεν στρέφεται αποκλειστικά

εναντίον του δημόσιου τομέα, η στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών

υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτών αποτελεί κομβικό σημείο στην

προσπάθεια της χώρας αφενός μεν να αντιπαρατάξει αποτελεσματική άμυνα

εναντίον του ενδεχομένου Κυβερνοεπιθέσεων, αφετέρου δε να είναι φυσικά

ικανή να αναλάβει πρωτοβουλίες εκδήλωσης Κυβερνοεπιθέσεων εναντίον

ανταγωνιστών της.

Όμως η σχέση του Κυβερνοπολέμου με τον κλασικό πόλεμο είναι λίγο

πιο σύνθετη από αυτή μεταξύ των άλλων δύο συντελεστών ισχύος με αυτόν238.

Η εξάρτηση των Ενόπλων Δυνάμεων από τα επικοινωνιακά και πληροφοριακά

συστήματα τις καθιστά ευάλωτες σε Κυβερνοεπιθέσεις. Το νέο αυτό περιβάλλον

δημιουργεί ευκαιρίες προσβολής της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων

Δυνάμεων και της ίδιας της λειτουργίας του κράτους μέσω της προσβολής των

επικοινωνιακών και πληροφοριακών του συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι

Ένοπλες Δυνάμεις, είναι υποχρεωμένες να διατηρούν, εκτός από επιθετικές

δυνατότητες Κυβερνοπολέμου, και δυνατότητες προστασίας των συστημάτων

τους τα οποία είναι εκτεθειμένα σε Κυβερνοεπιθέσεις, όπως και όλοι οι δημόσιοι

και ιδιωτικοί οργανισμοί και υπηρεσίες. Επιπλέον, η εξάρτηση της χώρας από

επικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα και η συνακόλουθη τρωτότητά

238 Με το όρο συντελεστής ισχύος του κράτους εννοούμε τη διπλωματία, τη οικονομία, τις
Ένοπλες Δυνάμεις και τον Κυβερνοπόλεμο. Μαυρόπουλος Παναγιώτης Υπγος ε.α. «Η
Κυβερνοάμυνα στην Υπηρεσία της Εθνικής Στρατηγικής» . Εθνικές Επάλξεις, Νοέμβριος -
Δεκέμβριος 2010.
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τους παρέχει νέους στόχους στο εσωτερικό της χώρας, τους οποίους οι

Ένοπλες Δυνάμεις, σε περίοδο πολέμου, πρέπει να προστατεύσουν, δεδομένου

ότι οι στόχοι αυτοί είναι οι υποδομές που απαιτούνται για την καλή τους

λειτουργία. Για το λόγο αυτό και με γνώμονα το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων

και εφαρμογών Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου, απαιτείται οι αρμόδιοι φορείς του

αρμόδιου για κάθε χώρα Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των

υφισταμένων σχηματισμών να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους σε όλο το

εύρος αυτών (είδος, πεδίο, τόπος και χρόνος) κατά την προετοιμασία και την

εξέλιξη μιας επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά της

και την αποφυγή αμοιβαίων παρεμβολών, παράλληλα με την αποφυγή

αποκάλυψης της ταυτότητας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο 239 . Αυτό ουσιαστικά

προϋποθέτει την ύπαρξη: (α) Κατανόηση των Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου και

των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν, (β) Αξιόπιστου συστήματος

διασύνδεσης και Ελέγχου-Διοίκησης των μέσων Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου,

(γ) Διαλειτουργικότητα - συμβατότητα των μέσων επιχειρήσεων, (δ) Κατάλληλων

διαδικασιών (αυτοματοποιημένων και μη), (ε) Κατάλληλη σχεδίαση για την

πλήρη εκμετάλλευση αυτών (στ) Διακλαδική εκπαίδευση, τυποποίηση και

αξιολόγηση υπό το αρμόδιο για κάθε χώρα Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, (ζ)

Ομοιοτυπία των μέσων, σε όση έκταση είναι δυνατό μεταξύ των Κλάδων των

ΕΔ.

Επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και κάθε άλλος οργανισμός 240,

καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον

αξιοποιώντας όλο και περισσότερο τις υποδομές του Διαδικτύου και τις

υπηρεσίες τύπου νέφους (Cloud), όπου σε αυτό το περιβάλλον, οι απειλές

πολλαπλασιάζονται και επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην

προσβολή δεδομένων και πληροφοριών. Η επίτευξη ενός συγκεκριμένου και

επαρκούς επιπέδου ασφάλειας δεν αποτελεί ένα εύκολα επιλύσιμο πρόβλημα,

καθώς οι παραδοσιακές προσεγγίσεις ασφάλειας, κρίνονται ως πλέον

αναποτελεσματικές, και η προσπάθεια για την υλοποίηση μέτρων που

αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών προαπαιτεί

την πραγματοποίηση μιας σειράς ενεργειών, όπως διαβάθμιση δεδομένων και

239 ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος (2013). Διακλαδικό Δόγμα Επιχειρήσεων
Κυβερνοπολέμου (ΔΕ3.9). ΑΘΗΝΑ: ΤΥΕΣ, σελ. 2-2.
240 Stelios Dritsas, MSc., Ph.D. Manager, Consulting Services, ADACOM S.A.
www.itsecuritypro.gr. Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.
http://www.itsecuritypro.gr/contents_article.php?id=318&catid=2 (πρόσβαση Οκτώβριος, 2015).
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πληροφοριών και εφαρμογή δυναμικών πολιτικών ασφάλειας ανάλογα με τον

εκάστοτε ρόλο, διαδικασία επίπονη, λόγο του όγκου των δεδομένων και των

πληροφοριών που καλούνται να διαχειριστούν, αλλά και του ρυθμού αύξησής

τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι ένοπλες δυνάμεις πολλών κρατών, οι οποίες

αποτελούν ένα συνεργατικό δίκτυο ή σύστημα λειτουργικά εξειδικευμένων

μονάδων ή υποσυστημάτων, σκοπός του οποίου είναι η επιτυχής άσκηση βίας

για τον αφοπλισμό των αντίστοιχων δυνάμεων του αντιπάλου, όπου ως

σύστημα νοείται ένα σύνολο δρώντων σε κατάσταση αλληλεπίδρασης.241, έχουν

συγκροτήσει εδώ και µία δεκαετία, τουλάχιστον, μονάδες και διοικήσεις

κυβερνοπολέμου (cyber commands και cyber units, αντίστοιχα). Η ανατιθέμενη

σε αυτές αποστολή, στην πλειοψηφία τους, αφορά τη διεξαγωγή «αμυντικών

επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο», ενώ στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι

μονάδες στις οποίες διατίθενται σημαντικοί οικονομικοί πόροι, εξοπλίζονται µε

υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στελεχώνονται µε μεγάλο αριθμό

προσωπικού (στρατιωτικούς, πολιτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό),

έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν και επιθετικές επιχειρήσεις στον

κυβερνοχώρο και τέτοια σενάρια πράγματι εκτελούνται στα πλαίσια ασκήσεων

σε ετήσια ή και εξαμηνιαία βάση ακόμη. Συνολικά υπολογίζεται ότι αυτή τη

στιγμή τουλάχιστον 120 χώρες έχουν αναπτύξει και λειτουργούν επιθετικές

δομές κυβερνοεπιχειρήσεων242. Ενδεικτικά αναφέρονται οι :

5.1.1 Υφιστάμενες δομές στις Η.Π.Α 243:

 Αρχικά την κύρια αρμοδιότητα για το συντονισμό της πολιτικής

CIP (Critical Infrastructure Protection) των ΗΠΑ, την είχαν δύο Υπηρεσίες, το

«Critical Infrastructure Assurance Office (CIAO)», που αρχικά τελούσε υπό τον

έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου και το «National Infrastructure Protection

Center (NIPC)», που αρχικά αποτελούσε Διεύθυνση του Federal Bureau of

241 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979), 118.
242 Κατασκευή / δοκιμή /χρήση /διανομή κακόβουλου λογισμικού, «χαρτογράφηση» και
εκμετάλλευση των αδυναμιών δικτύων τρίτων χωρών, δημιουργία και χρησιμοποίηση botnets,
αλλοίωση ιστοσελίδων, διανομή μηνυμάτων spam, συλλογή πληροφοριών µε «παράνομη»
είσοδο σε δίκτυα και παραμονή σ’ αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα κ.λπ.
243 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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Investigation (FBI), των οποίων οι δραστηριότητες με τη συγκρότηση του DHS

απορροφήθηκαν από αυτό.
 Το Critical Infrastructure Assurance Office (CIAO),

δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1998 και αποτελεί μέρος του Directorate for

Information Analysis and Infrastructure Protection (IAIP) του DHS. Οι

αρμοδιότητές του εκχωρήθηκαν στο Planning and Partnership Office (PPO) του

IAIP. Οι κύριες δραστηριότητες του περιλαμβάνουν:

 Συντονισμό και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

 Εκτίμηση της έκθεσης σε κίνδυνο της κυβέρνησης καθώς

και των εξαρτήσεων σε CI (Critical Infrastructure).

 Ευαισθητοποίηση του κοινού και συμμετοχή σε

προσπάθειες σχετικά με CIP (Critical Infrastructure Protection)  .

 Συντονισμών τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε

επίπεδο δημόσιων υποθέσεων ώστε να ενσωματωθούν οι στόχοι της

διασφάλισης πληροφοριών στις προσπάθειες τόσο του ιδιωτικού όσο και του

δημόσιου τομέα.

Τo 1998 το Office of Computer Investigation and Infrastructure Protection

(OCICIP) αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε ως National Infrastructure

Protection Center (NIPC), η έδρα του οποίου βρισκόταν εντός του FBI. Αυτή τη

στιγμή και αυτό αποτελεί κομμάτι του IAIP του DHS.

 Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ244 (Department

of Homeland Security, DHS) αποτελεί τμήμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

των Ηνωμένων Πολιτειών, η συγκρότηση του οποίου προτάθηκε από την

Επιτροπή των ΗΠΑ για την Εθνική Ασφάλεια/21ο αιώνα, τον Ιανουάριο του

2001245246ως ταχεία απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αποτελεί τη

μεγαλύτερη ομοσπονδιακή αναδιοργάνωση μετά το 1947, που συνένωσε 22

υπάρχουσες ομοσπονδιακές Υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας,

και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ισοδύναμο με τα υπουργεία

Εσωτερικών των άλλων χωρών. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είναι

επιφορτισμένο με βασικές ευθύνες, όσον αφορά την προστασία των Ηνωμένων

244 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%
CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%
B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%A0%CE%91
245 «Road Map for National Security: Imperative for Change The Phase III Report of the U.S.
Commission on National Security/21st Century». www.nssg.gov/phaseIII.pdf. US Government.
246 Jelinek, Pauline. «Panel: US soil to be cite of catastrophic attack». Associated Press.
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Πολιτειών και των εδαφών τους και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών

επιθέσεων, ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών, ενώ στην περίπτωση που

το Υπουργείο Άμυνας είναι επιφορτισμένο με στρατιωτικές ενέργειες στο

εξωτερικό, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας λειτουργεί σε πολιτικό επίπεδο,

για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών εντός και εκτός των συνόρων τους.

Ο διακηρυγμένος στόχος του είναι να προετοιμαστεί για την πρόληψη και δράση

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως της τρομοκρατίας. Οι ρόλοι του DHS,

αναφορικά με την προστασία των κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών,

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 Ανάπτυξη ενός περιεκτικού εθνικού πλάνου για την

προστασία των σημαντικών πόρων και κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ.

 Παροχή δυνατότητας διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις

επιθέσεων σε κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα.

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης και πλάνων ανάκαμψης

από καταστροφές, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε άλλες κυβερνητικές

υπηρεσίες.

 Συντονισμός με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, για την

παροχή συγκεκριμένης προειδοποιητικής πληροφόρησης και προστατευτικών

μέτρων, καθώς και για τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης.

 Προώθηση πληροφοριών σχετικά με κυβερνοασφάλεια

στον ιδιωτικό τομέα.

Το DHS διαιρείται σε πέντε Διευθύνσεις (Directorates), ενώ μετά

από μια σημαντική αναδιοργάνωση του 2005, δημιουργήθηκε μια νέα Διεύθυνση

Ετοιμότητας (Preparedness Directorate) και μια νέα Γραμματεία με την ονομασία

Assistant Secretary for Cyber-security and Telecommunications.

 Το Directorate for Information Analysis and Infrastructure

Protection (IAIP) του DHS είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό και την

εκτίμηση των τωρινών και μελλοντικών απειλών και ευπαθειών της χώρας, την

έγκαιρη προειδοποίηση και την ανάληψη προληπτικής δράσης. Ανέλαβε τις

αρμοδιότητες των προγενέστερων Υπηρεσιών CIAO και NIPC, καθώς και του

Federal Computer Incident Response Center (FedCIRC). Επίσης, συμπεριέλαβε

και τις λειτουργίες τόσο του National Communication Systems (Department of

Defense), δεδομένου ότι οι CIs (Critical Infrastructure) εξαρτώνται άμεσα από

πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές και από τις αλληλοεξαρτήσεις
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τους, όσο και μερικές αρμοδιότητες του Energy Security and Assurance

Program (Department of Energy).

 Άλλο σημαντικό όργανο των ΗΠΑ, σχετικά με θέματα CICIP

(Critical Information και Communication Infrastructure Protection) είναι το

Homeland Security Council, που αποτελεί εκτελεστική οντότητα, επιφορτισμένη

με την παροχή συμβουλών στον Πρόεδρο σχετικά με θέματα ασφάλειας της

ενδοχώρας (homeland security matters)247.

 Το US Department of State συντονίζει διεθνή θέματα σχετικά με

CICIP (Critical Information και Communication Infrastructure Protection) και

συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες, όπως Departments of Homeland Security,

Justice, Defense, Commerce, Energy, Treasury and Transportation, Intelligence

community, για τη χάραξη της καθολικής στρατηγικής. Το συγκεκριμένο

Υπουργείο προεδρεύει στo International CIP Interagency Working Group όπου

έχει συντονιστικό ρόλο και εποπτεύει την υλοποίηση των εκάστοτε συμφωνιών.

 Το Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)

αποτελεί μέρος του Criminal Division του Department of Justice. Είναι υπεύθυνο

για την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών του Υπουργείου για την

αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με τους υπολογιστές και τα

πνευματικά δικαιώματα, σε παγκόσμια κλίμακα.

 Το Government Accountability Office (GAO) αποτελεί τον

ανακριτικό/ερευνητικό βραχίονα (investigative arm) του Κογκρέσου.

 Το National Science Foundation (NSF) χρηματοδοτεί

ακαδημαϊκά ινστιτούτα για την υποστήριξη του ομοσπονδιακού ερευνητικού

προγράμματος σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των πολιτών.

 Το National Institute of Standards και Technology (NIST) έχει

ως κύρια αποστολή τη ανάπτυξη μετρήσεων και δραστηριοτήτων σχετικά με

πρότυπα που διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί στη διευκόλυνση της μεταφοράς

τεχνογνωσίας. Οι δραστηριότητές του στον τομέα της Ασφάλειας Η/Υ

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κρυπτογραφικών προτύπων, την ηλεκτρονική

αυθεντικοποίηση και την ενασχόληση με αναδυόμενες τεχνολογίες.

247 Αποτελείται από μια Προϊσταμένη Επιτροπή (Principals Committee) και από επιμέρους
Συντονιστικές Επιτροπές (Coordination Committees), μια εκ των οποίων εστιάζει σε θέματα CI.
Οι αντιπρόσωποι της Προϊστάμενης Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: α) Secretary of homeland
security,β) Secretary of the treasury, γ) Secretary of defense, δ) Attorney-general, ε) Secretary
of health andhuman services, στ) Secretary of transportation, ζ) Budget director for central
intelligence, η) FBI director,θ) Federal Emergency Management Agency (FEMA) director ι) Chief
of staff to the presidentκαικ) Chief of staff to the vice-president.
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 Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου US Cyber Command

(USCYBERCOM)248, που έχει αρμοδιότητα την προστασία των στρατιωτικών

δυνάμεων και συγκεκριμένα προγραμματίζει, συγχρονίζει και διεξάγει

επιχειρήσεις με σκοπό την υπεράσπιση του δικτύου πληροφοριών του

Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ. Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου, δημιούργησε ένα

Διακλαδικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Joint Operations Center) στο Fort Meade στο

Μέριλαντ για 24ωρη διεξαγωγή επιχειρήσεων υποστήριξης του παγκόσμιου

πληροφορικού δικτύου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η CYBERCOM

άντλησε προσωπικό και «υπέκλεψε» αρμοδιότητες από τη Διακλαδική Δύναμη

για Παγκόσμιες Διαδικτυακές Επιχειρήσεις (Joint Force for Global Network

Operations), που υπαγόταν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αμυντικών

Πληροφορικών Συστημάτων (Defense Information Systems Agency / DISA),

καθώς και από την Joint Functional Component Command for Network Warfare,

που αποτελούσε τμήμα της Διοίκησης Στρατηγικής Άμυνας (US Strategic

Command / STRATCOM), η οποία ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό elements

of computer network operations249.

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού
Στη ενότητα αυτή περιγράφονται, συνοπτικά, οι κυριότεροι

μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγισης κοινού που έχουν δημιουργηθεί

στις ΗΠΑ:

 Federal Bureau of Investigation (FBI)

Παλαιότερα λειτουργούσε, μέσω του NIPC, τώρα είναι πιθανή η

προσέγγιση και ενημέρωση του κοινού να γίνεται μέσα από το US-CERT.

 Directorate for Information Analysis and Infrastructure

Protection (IAIP)

Συλλέγει και αναλύει πληροφορία από διάφορες πηγές,

συμπεριλαμβανομένων των CIA, FBI, Defense Intelligence Agency (DIA),

National Security Agency (NSA), και δημοσιεύει έγκαιρες προειδοποιήσεις (early

warnings) τρομοκρατικών επιθέσεων.

 IAIP/National Cyber Security Division (NCSD)

Τον Ιανουάριο του 2004 δημιουργήθηκε το «National Cyber

Alert System», ένα επιχειρησιακό σύστημα που προσφέρει έγκαιρη πληροφορία

248 Συγκροτήθηκε στις 23 Ιουνίου 2009 και στις 3 Νοεμβρίου 2010 ανακοινώθηκε ότι η
Διοίκηση Κυβερνοπολέμου (CYBERCOM) απέκτησε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα (FOC)
249 JDW, Volume 47, Issue 45, 10 November 2010, page 12. «US CYBERCOM achieves
FOC». Daniel Wasserbly
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με σκοπό την καλύτερη προστασία των ΗΠΑ. Επίσης, το Federal Computer

Incident Response Center (FedCIRC), αποτελεί πλέον μέρος του NCSD, και

παρέχει στις υπηρεσίες τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση

κυβερνοεπιθέσεων και την απόκριση σε αυτές.

 CERT Coordination Center (CERT/CC) - Carnegie Mellon

University.

Ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως το συντονιστικό κομβικό

σημείο των ειδικών κατά τη διάρκεια των περιστατικών ασφάλειας, και δουλεύει

προς την κατεύθυνση της αποφυγής μελλοντικών ατυχημάτων.

 US-CERT

Η US-CERT υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

των ΗΠΑ [Department of Homeland Security (DHS)] και αποτελεί τον

επιχειρησιακό κλάδο του National Cyber Security Division (NCSD). Η US-CERT
αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία, αν και μπορεί να συντονίζει μαζί τους όλα
τα συμβάντα που έχουν σχέση με την ηλεκτρονική ασφάλεια στο χώρο των

πολιτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Άλλοι συνεργάτες του US-CERT

είναι οι ιδιωτικές εταιρείες διαδικτυακής ασφαλείας, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι

ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τα κρατικά ιδρύματα, καθώς και αντίστοιχοι

Οργανισμοί άλλων κρατών. Η US-CERT παρουσιάζεται ως συνεργατική και

ευέλικτη για να ανταποκρίνεται σε ένα πολυσύνθετο περιβάλλον, ενώ στην

αντίστοιχη ιστοσελίδα της επεξηγεί το όραμά της ως ένας παγκόσμιος έμπιστος

οδηγός στη διαδικτυακή ασφάλεια (cyber security)250.

 Internet Security Alliance

Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2001, σαν ένας δημόσιος τόπος

συζήτησης (forum) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα

ασφάλειας.

 Information Sharing and Analysis Centers (ISACs)

Ουσιαστικά αποτελούν μια βάση δεδομένων έγκαιρης

προειδοποίησης, όπου οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του ιδιωτικού τομέα

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν περιστατικά και να διαχέουν την

πληροφορία σε ένα κεντρικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφορίας,

και στη συνέχεια να διανείμουν την πληροφορία στα μέλη του ISAC.

250 Γκιώνης Χαράλαμπος, MSc Electrical Engineering (Computer Networks). Τα
χαρακτηριστικά του Κυβερνοχώρου.11 Οκτ. 2013. http://www.onalert.gr/stories/kybernoxwros-
kybernoamyna-xarakthristika-stoxoi/29371 (πρόσβαση Σεπτέμβριος 9, 2015).
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 OnGuardOnline.gov (operated by Federal Trade

Commission, help from DHS)

Παρέχει πρακτικές συμβουλές προερχόμενες από την

ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη βιομηχανία τεχνολογίας για να βοηθήσει τους

χρήστες να είναι σε επιφυλακή ενάντια σε περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω

Διαδικτύου (internet fraud), να ασφαλίζουν τους υπολογιστές τους και να

προστατεύουν τις προσωπικές τους πληροφορίες.

5.1.2 Κατανομή Αρμοδιοτήτων και Υφιστάμενες δομές στο

Ηνωμένο Βασίλειο 251:

 H κύρια αρμοδιότητα σχετικά με την προστασία των κρίσιμων

υποδομών, ανήκει στο Ηome Secretary, ενώ και άλλα τμήματα παίζουν ρόλο

στην προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών (Critical National

Infrastructures –CNIs).

 Ο κύριος διατμηματικός οργανισμός που σχετίζεται με θέματα

CIP/CICIP issues, από την πλευρά του κράτους, είναι το National Infrastructure

Security Coordination Centre (NISCC). Οι πολιτικές διατυπώνονται και

αναπτύσσονται μέσα από διάλογο ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες, όπως

NISCC, CSIA, Civil Contigencies Secretariat (CCS) (που συντονίζει την

ανταπόκριση της κυβέρνησης σε θέματα αντιμετώπισης και ανάκαμψης από

επείγοντα περιστατικά), καθώς και του Cabinet Office Security Policy Division.

 Κυριότερες οργανωτικές δομές του Ηνωμένου Βασιλείου:

 National Infrastructure Security Coordination Centre

(NISCC).

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1999 και είναι υπεύθυνο για την

προστασία των CNIs από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Το συγκεκριμένο Κέντρο

διαχέει πληροφόρηση σχετικά με απειλές και ευπάθειες σε CNI (Critical National

Infrastructure) partners, διαμέσου του UNIRAS που αποτελεί το CERT της

κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

 Cabinet Office

Συνεισφέρει σε θέματα πολιτικών και συντονισμού, ενώ

συνεργάζεται στενά με το NISCC (UK National Infrastructure Security

251 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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Coordination Centre), διαμέσου των CCS (UK Civil Contingencies Secretariat)

και CSIA (UK Central Sponsor for Information Assurance) μονάδων.

 Communications Electronic Security Group (CESG)

Αποτελεί το βραχίονα του Government Communications

Headquarters (GCHQ), σε θέματα διασφάλισης πληροφοριών. Αποτελεί την

εθνική τεχνική αρχή για θέματα ασφάλειας πληροφοριών ενώ εκπονεί την

πολιτική σχετικά με τη διασφάλιση πληροφοριών.

 Ministry of Defense (MoD)

Το Defense Research Centre (DSTL) του MoD διεξάγει έρευνα

τόσο για το NISCC όσο και για το MoD. Περιλαμβάνει μια ιεραρχία από CERTs,

που συνεργάζονται στενά με το UNIRAS.

 Police

Το National High Tech Crime Unit (NHTCU) της Αστυνομίας

αποτελεί στενό συνεργάτη του NISCC.

 Το 2010 ιδρύθηκε το Office of Cyber Security &

Information Assurance (OCSIA).

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού

Οι κυριότεροι μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγισης

κοινού που έχουν αναπτυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι ακόλουθοι:

 Unified Incident Reporting and Alert Scheme (UNIRAS)

Αποτελεί το CERT της βρετανικής κυβέρνησης και λειτουργεί

από το NISCC. Αντλεί τεχνική υποστήριξη από το CESG ενώ εκδίδει «Alerts»

και «Briefings» σχετικά με ευπάθειες στην ασφάλεια ΙΤ (Information

Technology).

 Ministry of Defence Computer Emergency Response

Team (MOD-CERT).

Το ΜOD αποτελεί οργανισμό – μέλος του Federation of Incident

Response Security Teams (FIRST) και του Trusted Introducer (TI) και

συνεργάζεται στενά με το UNIRAS.

 IT safe: IT Security Awareness for Everyone

Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005. Χρηματοδοτείται από

το Home Office, το συντονισμό του έχει η CSIA και αντλεί πληροφόρηση από το

NISCC.
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5.1.3 Υφιστάμενες δομές στη Γερμανία 252:

Οι κυριότερες οργανωτικές δομές που έχουν αναπτυχθεί στη

Γερμανία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω :

 Federal Ministry of Interior (BMI)

Έχει τη συνολική ευθύνη και το συντονισμό των κύριων CIP/CICIP

(Critical Infrastructure Protection/ Critical Information Infrastructure Protection)

δραστηριοτήτων 253. Συντονίζει τις δράσεις αναφορικά με την ανάπτυξη και

υλοποίηση στρατηγικής, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες.

Στρατηγικοί εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα έχουν συμβουλευτικό ρόλο για το

ΒΜΙ. Για το συντονισμό των δράσεων μεταξύ BMI και των υφιστάμενων

υπηρεσιών ιδρύθηκε στο ΒΜΙ, το 1999, το Task Force for Critical Infrastructure

Protection (Project Group / PGAGKRITIS) το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη

υπηρεσία που λειτουργεί στην περιοχή ευθύνης του BMI και στελεχώνεται από

αντιπροσώπους άλλων Υπουργείων, αποτελείται από μια Οργανωτική

Επιτροπή (Steering Committee) και διατηρεί μόνιμο γραφείο μέσα στο BSI.
Στο AG KRITIS συμμετέχουν ειδικοί (experts) από συγκεκριμένες

Διευθύνσεις - Υπηρεσιών254 και έχει ως κύρια αποστολή του:

 Την περιγραφή πιθανών σεναρίων σχετικά με απειλές, στη

Γερμανία.

 Η εκπόνηση ανάλυσης ευπάθειας στους κρίσιμους τομείς

της Γερμανίας.

 Η παροχή προτάσεων για αντίμετρα.

 Η δημιουργία σκαριφήματος για ένα σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης (early-warning system).

 Ο συντονισμός και η υλοποίηση κοινών έργων σχετικά με

τη βελτίωση της προστασίας των υποδομών της Γερμανίας.

252 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
253 Σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Federal Office for Information Security
(BSI), Federal Agency of Civil Protection και Disaster Response (BBK), Federal Law
Enforcement Agency (BKA) και Federal Police (BPOL).
254 Όπως η ΒΜΙ Division IS 5 (physical protection within the context of civil protection and
disaster response), ΒΜΙ Division P II 1 (threat prevention within the context of law enforcement),
ΒΜΙ Division IT 3 (allareas of IT and IT dependence), ΒΚΑ (fight against terrorism), BSI
(protection of information technology) και BBK/BVA/THW (civil defense and protection of the
population).
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 Federal Office for Information Security (BSI).

Αποτελεί μια από τις Υπηρεσίες του BMI (Upper Federal Authority).

Ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τη Βόννη. Αποτελεί τον κεντρικό πάροχο υπηρεσιών

σχετικών με ασφάλεια ΙΤ (Information Technology) για τη Γερμανική κυβέρνηση

(Germany’s National Security Agency) 255 .

 Federal Office for Civil Protection and Disaster Response

(BBK).

Ιδρύθηκε το Μάιο του 2004, μέσα στο BMI, ως αρμόδια υπηρεσία για

την ανάπτυξη μέτρων για τη βελτίωση της φυσικής ασφάλειας. Μια από τις

κύριες λειτουργίες του είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η κατανομή πόρων

σε επείγουσες περιπτώσεις, ενώ εκπονεί μελέτες περίπτωσης, πλάνα

ανάκαμψης από καταστροφές και αναπτύσσει κατάλληλα αντίμετρα.. Λειτουργεί

δικτυακό τόπο για πληροφόρηση και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με την

ονομασία «German Emergency Preparedness Information System (deNIS)».

 Federal Criminal Police Agency (BKA)

Αποτελεί Υπηρεσία που έχει την ευθύνη για τη δίωξη εγκλημάτων

κατά της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της χώρας. Ειδικότερα,

ασχολείται με τη δίωξη εγκλημάτων που σχετίζονται με την πρόκληση ζημιάς ή

την αποδόμηση κρίσιμων υποδομών που μπορούν να έχουν συνέπειες για τη

ζωή, την υγεία και τη λειτουργία της κοινωνίας, γενικότερα. Τέλος, αποτελεί

Κεντρική Υπηρεσία για τη διερεύνηση εγκλημάτων που σχετίζονται με τις

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 Federal Ministry of Economics and Labour (BMWA)

Σύμφωνα, επίσης, με το Άρθρο 87f του Γερμανικού Συντάγματος,

είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της επάρκειας των

τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών.

 Federal Network Agency.

Τον Ιούλιο του 2005 η μέχρι τότε Regulatory Authority for

Telecommunications and Posts (RegTP) μετονομάστηκε σε Federal Network

Agency, η κύρια αρμοδιότητά της οποίας, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, μέσω

255 Κύριες δραστηριότητές του είναι : Internet security: analyses, concepts, advice (including
the IT Baseline Protection Manual), Management of the computer emergency response team
(CERT) and virus center, Network security and cryptology, public key infrastructure (PKI), and
biometrics, Critical infrastructure, e-Government, Development of the ACIS Methodology for
analysing critical infrastructures.
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της απελευθέρωσης μεταξύ άλλων των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών

υπηρεσιών.
 Federal Ministry of Justice (BMJ)

Είναι υπεύθυνο για τη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα για τη

συμμόρφωση των εθνικών νόμων με τη συμφωνία για το κυβερνο-έγκλημα που

υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2001.

 Federal Ministry of Defense (BMVg)

Είναι υπεύθυνο για την Εθνική Άμυνα.

 Federal Intelligence Service (BND) και Federal Office for the

Protection of the Constitution (BfV).

Παρέχουν σημαντική πληροφόρηση σχετικά με περιπτώσεις απειλών

και τις πιθανές εγχώριες ομάδες - στόχους.

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού.

 CERT-Bund

Δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 στο BSI και αποτελεί

κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Κύριο έργο του

είναι η προστασία των δικτύων και των κέντρων επεξεργασίας δεδομένων της

ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης. Μερικές από τις υπηρεσίες του

προσφέρονται και στον ιδιωτικό τομέα (όχι incident response). Κύριες

δραστηριότητες του είναι η ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, η συλλογή

δεδομένων, η ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών, η τεκμηρίωση και

διάχυση, και η συνεργασία με υπάρχουσες CERTs, ενώ προωθεί την ιδέα για τη

δημιουργία νέων CERTs. Συμμετέχουν σε αυτό πέντε CERT μεγάλων εταιρειών

με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αδυναμίες, ευπάθειες,

απειλές και περιστατικά.

 CERT-Network (CERT-Verbund)

Αποτελεί συμμαχία των Γερμανικών CERTs. Παρέχει μια κοινή

βάση για τη συνεργασία μεταξύ των CERTs ενώ επιτρέπει την προστασία των

εθνικών δικτύων ΙΤ και τη μετατόπιση των συντονισμένων αντιδράσεων, σε

περίπτωση μεγαλύτερης κλίμακας περιστατικών ασφάλειας ΙΤ.

 Mcert

Τον Ιανουάριο του 2002 παρουσιάστηκε η μελέτη «Security and

Trust in the Internet» που υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας

CERT για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιπρόσθετα των υπαρχουσών CERT της
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Γερμανίας και για το λόγο αυτό ιδρύθηκε με τη συνεργασία των BMWA, BMI και

του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού BITKOM, το 2003.

 IT Crisis Response Center

Αποτελεί οργανισμό που λειτουργεί μέσα στο BSI, και

προσομοιάζει με ένα κέντρο ελέγχου και ανάλυσης. Έχει σαν έργο του να

παρέχει συνεχή πληροφόρηση και να εκτιμά με αξιόπιστο τρόπο την κατάσταση

σχετικά με την ασφάλεια ΙΤ των ομοσπονδιακών υπουργείων ώστε να

ανταποκρίνεται έγκαιρα σε έκτακτες καταστάσεις και να μπορεί να επανέρχεται

έγκαιρα σε ασφαλή κατάσταση. Υποστηρίζει το Coordination Boardfro IT

Security of the Federal Ministries στην οργάνωση του έγκαιρου τρόπου

απόκρισης και της επιστροφής των πληροφοριακών υποδομών, που έχουν

επηρεαστεί, σε ασφαλή λειτουργία.

5.1.4 Οργανωτικές δομές στην Ελβετία 256:

Οι κυριότερες οργανωτικές δομές της Ελβετίας, συνοψίζονται στα

ακόλουθα:

 Federal Strategy Unit for Information Technology (ISB).

Αποτελεί υφιστάμενη Υπηρεσία του Swiss Federal Department of

Finance (EFD), η οποία:

 Παράγει οδηγίες, μεθόδους και διαδικασίες για την

ασφάλεια πληροφοριών της ομοσπονδιακής διοίκησης.

 Συλλέγει δεδομένα περιστατικών ασφάλειας.

 Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Special Task Force

on Information Assurance (SONIA) και του Reporting and Analysis Center

(MELANI), καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής διασφάλισης των

πληροφοριών.

 Federal Office for Communication (OFCOM)

Αποτελεί το κύριο κανονιστικό όργανο, στον τομέα των

τηλεπικοινωνιών και των ΤΠΕ. Ασχολείται με κινδύνους που επηρεάζουν την

Κοινωνία της Πληροφορίας.

256 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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 Federal Office of IT, Systems and Telecommunication (FOITT)

Αναφέρει στο Swiss Federal Department of Finance. Οι αρμοδιότητές

του συμπεριλαμβάνουν την ασφάλεια και την ετοιμότητα σε περιπτώσεις

επειγόντων περιστατικών που επηρεάζουν τα ομοσπονδιακά πληροφοριακά

συστήματα διοίκησης, σε επιχειρησιακό επίπεδο.

 Coordination Unit for Cybercrime Control (CYCO)

Αποτελεί μέρος του Federal Office of Police (FedPol). Επιβλέπει το

Διαδίκτυο για την εύρεση εγκληματικού περιεχομένου. Είναι υπεύθυνο για τη σε

βάθος - ανάλυση του κυβερνοεγκλήματος, ενώ συνεργάζεται άμεσα με το

MELANI.
 Federal Department of Defense, Civil Protection, and Sports

(DDPS)

Πραγματοποιεί επιχειρήσεις που σχετίζονται με πληροφοριακές

υποδομές και προετοιμάζεται κατάλληλα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις

της επανάστασης της πληροφορίας.

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού.

 Reporting and Analysis Center for Information Assurance

(MELANI).

Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004 και αποτελεί τον πυρήνα

των Ελβετικών μηχανισμών προειδοποίησης και προσέγγισης κοινού σχετικά με

CICIP. Διοικείται από το Federal Strategy Unit for Information Technology (ISB)

και είναι δομημένο ως μόνιμο όργανο. Οι κύριες εργασίες του αφορούν τρεις

βασικούς εταίρους:

ISB: Είναι υπεύθυνο για στρατηγικά θέματα και για τη διαχείριση

του MELANI.

FedPol: Λειτουργεί το κέντρο ανάλυσης MELANI και είναι

υπεύθυνο για τη συλλογή, συμπύκνωση, και παρουσίαση επιχειρησιακής

πληροφόρησης, από διαφορετικές πηγές, τόσο στο δημόσιο όσο και στον

ιδιωτικό τομέα.

Swiss Education and Research Network (SWITCH):
Λειτουργεί το Computer Emergency Response Team (SWITCH-CERT) και είναι

υπεύθυνο για τη διαχείριση τεχνικών περιστατικών.

 Δικτυακός τόπος MELANI

Έχει δύο κύρια πεδία (domains):
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MELANI-Net: Για επιλεγμένους διαχειριστές κρίσιμών

υποδομών (operators of CIs)..

MELANI: Ανοικτό και διαθέσιμο σε ιδιωτικούς χρήστες και

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Special Task Force on Information Assurance (SONIA).

Διοικείται από το ISB και αποτελεί τον κύριο Οργανισμό

Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management Organisation). Αποτελεί στοιχείο-

πυρήνα του 3ου πυλώνα της Ελβετικής πολιτικής για τη διασφάλιση

πληροφοριών που είναι η ελαχιστοποίηση και ο περιορισμός της ζημίας

(damage limitation) 257.

 SWITCH-CERT

Βοηθά τους πελάτες του (διαχειριστές CI διαμέσου του MELANI,

πανεπιστήμια και άλλα ινστιτούτα) στη διαχείριση της προβλημάτων που

σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών. Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της

Ελβετίας, ως ερευνητικό κέντρο, σε διάφορα όργανα, και συνεργάζεται στενά με

το MELANI.

5.1.5 Κυριότερες Οργανωτικές δομές στην Ολλανδία 258:

 Ministry of Economic Affairs/Directorate General Telecom and

Post.

Είναι υπεύθυνο για την πολιτική προστασίας στις τηλεπικοινωνίες και

το Διαδίκτυο. Άλλες Υπηρεσίες του είναι υπεύθυνες για πολιτικές προστασίας

των κρίσιμων υποδομών σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Ministry of Interior and Kingdom Relations (BZK)

Είναι υπεύθυνο (σε όρους πολιτικής) για την προστασία των

κυβερνητικών πληροφοριακών υποδομών [government information

257 Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για το Federal Council και για ανώτατα στελέχη
διοίκησης, που αποτελούν εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, σε περιπτώσεις κρίσεων.
Λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεν είναι μόνιμο όργανο και
υποστηρίζεται από το ICT Infra structure Unit του NES, για θέματα βελτίωσης της ενημέρωσης
(raise awareness), και από το ΜELANI, που αποτελεί τον πάροχο αξιόπιστης πληροφορίας.
258 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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infrastructures (government CICIP)] 259. Το BZK είναι υπεύθυνο για το

κυβερνητικό CERT GOVCERT.NL.

 General Intelligence and Security Service (AIVD)

Αποτελεί Διεύθυνση του ΒΖΚ και έχει ως κύριες αρμοδιότητες την

προστασία της πληροφορίας και των ζωτικών τομέων της Ολλανδικής κοινωνίας

καθώς και την αποκάλυψη περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως

οικονομικής κατασκοπίας, που θα μπορούσε να βλάψει τα Ολλανδικά

συμφέροντα. Επίσης χειρίζεται θέματα πληροφοριών του εξωτερικού (foreign

intelligence) ενώ είναι υπεύθυνη για την ανάλυση πιθανών απειλών των

Ολλανδικών τομέων κρίσιμων υποδομών.

 National High - Tech Crime Center (NHTCC)260

Ασχολείται με εγκλήματα κατά των ΤΠΕ που έλαβαν χώρα από το

2004 και έπειτα. Υποστηρίζει τόσο τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών όσο και τη

συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 Κυριότεροι μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού.

 CERT-NL (part of SURFnet)

Αποτελεί το CERT του SURFnet, που είναι ο πάροχος

υπηρεσιών Διαδικτύου για ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης και για πολλούς

ερευνητικούς οργανισμούς στην Ολλανδία. Χειρίζεται όλα τα περιστατικά

ασφάλειας που αφορούν τους πελάτες του SURFnet, είτε αποτελούν θύματα

είτε υπόπτους.

 GOVCERT.NL

Αποτελεί το CERT για κυβερνητικά τμήματα (CERT-RO) και

ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002. Το Φεβρουάριο του 2003 μετονομάστηκε από

CERT-RO σε GOVCERT.NL. Είναι υπεύθυνο για την έκδοση alerts και

συμβουλών (alerts and advice memoranda) στο κοινό και τα ΜΜΕ, σχετικά με

ιούς, Δούρειους Ίππους, και άλλο κακόβουλο λογισμικό (malware).

 Hacking Emergency Response Team (HERT) και the

National HighTech Crime Center (NHTCC)

259 Περιλαμβάνει το Directorate of Crisis Management και το National Coordination Center
(ΝCC). Το NCC έχει την ευθύνη για συντονιστικές ενέργειες, σε επίπεδο πολιτικής, σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και καταστροφών με επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο.
260 Αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των Netherlands Police Agency KLPD, Ministry of the
Interior and Kingdom Relations, Ministry of Economic Affairs, και Ministry of Justice.
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Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 από την ομάδα ηλεκτρονικού

εγκλήματος της Ολλανδικής Αστυνομίας (KLPD). Οι κύριες δραστηριότητές του

είναι η αποκατάσταση των υπηρεσιών κρίσιμων υποδομών (CI) και η παροχή

βοήθειας για ανάκαμψη και διαχείριση (recovery and logistics) ενώ παράλληλα

συλλέγονται τα τεκμήρια. Αργότερα, έγινε μέρος του νομικού και επιχειρησιακού

πλαισίου του Dutch National High Tech Crime Center.

 Trans-European Research and Education Networking

Association (ΤΕRΕΝΑ).

Ο συγκεκριμένος Οργανισμός αποτελεί μια σύμπραξη από

μηχανικούς δικτύων και διευθυντικά στελέχη και προσφέρει ένα τόπο δημόσιας

συζήτησης (forum) που προάγει τη συνεργασία και τη διάχυση της γνώσης με

σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης της τεχνολογίας Διαδικτύου, καθώς και των

υποδομών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την ερευνητική και

ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική κοινότητα. Κύρια δραστηριότητα του Οργανισμού είναι

να φέρει σε επαφή διευθυντικά στελέχη, ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας και

άλλους ανθρώπους από την ερευνητική κοινότητα με συναδέλφους τους από

άλλες χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και δεξιοτήτων.

5.1.6 Υφιστάμενες δομές στη Σουηδία 261:

 Σουηδικό Υπουργείο Άμυνας (Swedish Ministry of Defense).

Το αρμόδιο Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defense – MoD)

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία

κρίσιμων υποδομών. Οι σημαντικότερες Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο

συγκεκριμένο τομέα, είναι οι ακόλουθες:

 MoD/Swedish Emergency Management Agency (SEMA),

είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την εθνική

διασφάλιση πληροφοριών, σε επίπεδο πολιτικής.

 MoD/Swedish Defense Materiel Administration (FMV),

αποτελεί την Υπηρεσία Προμηθειών (procurement agency) του Υπουργείου

Άμυνας της Σουηδίας και ασχολείται με θέματα αξιολογήσεων σε θέματα ΙΤ

security, για τις ένοπλες δυνάμεις, από το 1989.

261 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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 MoD/FMV/Certification Body for IT Security (CSEC),

Ιδρύθηκε, ως ανεξάρτητη οντότητα μέσα στο FMV, το καλοκαίρι του 2002 με

κύριο έργο την αξιολόγηση και πιστοποίησης προϊόντων IT security (IT security

products certification και evaluation), που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από

Σουηδικούς κυβερνητικούς οργανισμούς.

 MoD/National Defense Radio Establishment (FRA),

πρόκειται για τον οργανισμό που ασχολείται με τις πληροφορίες τις σχετικές με

τα σήματα (signals intelligence) και σύντομα θα μετονομαστεί σε Institute for

Signals Intelligence and Technical Information (IST). O συγκεκριμένος

Οργανισμός διαθέτει την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Ασφάλειας

(Information Security Technical Support Team), με κύριο σκοπό την παροχή

υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης εθνικών κρίσεων και την αναγνώριση

ατόμων και οργανισμών που σχετίζονται με απειλές ΙΤ κατά κρίσιμων

συστημάτων. Η ομάδα συνεργάζεται σε τακτική βάση με την εθνική και διεθνή

κοινότητα που ασχολείται με θέματα ασφάλειας.

 Swedish Armed Forces, έχουν αναπτυχθεί βάσει του

μοντέλου «network - based defense». Εμπλέκονται ενεργά σε θέματα

ασφάλειας ΙΤ και πληροφοριακών υποδομών.

 Swedish Military Intelligence and Security Service,

χειρίζεται θέματα ασφάλειας IT στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε καιρό ειρήνης.

 National Communications Security Group (TSA), παρέχει

συμβουλές και επιθεωρήσεις κρυπτογραφικών συστημάτων σε Σουηδικούς

αμυντικούς οργανισμούς και βιομηχανίες.

 Center for Asymmetric Threat Studies (CATS), διεξάγει

έρευνα και ανάπτυξη πολιτικών στους τομείς CIP/CICIP, IO (Information

Operations), PSYOPS (ψυχολογικός πόλεμος). Επέκτεινε τις δραστηριότητές

του ώστε να συμπεριλάβει στις Λειτουργίες Πληροφοριών (Information

Operations - IO) και την έννοια της τρομοκρατίας π.χ. κυβερνοτρομοκρατία.

 Swedish Defense Research Agency (FOI), εστιάζει σε

θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς εφαρμοσμένων

φυσικών και πολιτικών επιστημών, όπως ανάλυση πολιτικών ασφάλειας.

 Σουηδικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και

Επικοινωνιών (Swedish Ministry of Industry, Employment, and

Communications), αποτελεί ένα ακόμη Υπουργείο στο Σουηδικό κράτος που

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα CICIP (Critical Information και
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Communication Infrastructure Protection) και ο σημαντικότερος φορέας του είναι

το:

Swedish National Post and Telecom Agency (PTS), αποτελεί

κυβερνητική αρχή που παρακολουθεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με ΤΠΕ

(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και υπηρεσίες ταχυδρομείων.

 Σουηδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Swedish Department of

Justice), το Σουηδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ρόλο σε θέματα CICIP, μέσω

των παρακάτω φορέων του:

 Swedish National Police Board (NPB)

Αποτελεί την κεντρική διοικητική και επιβλέπουσα αρχή της

Αστυνομίας. Διοικεί τη National Criminal Police και την Swedish Security

Service. Το IT Crime Squad της Αρχής αυτής διαθέτει εμπειρία σε έρευνες

εγκλημάτων και παρέχει σχετική υποστήριξη στα τοπικά Σουηδικά Αστυνομικά

Τμήματα. Σχετίζεται με το Internet Reconnaissance Unit.

 Swedish Security Service (SÄPO).

Έχει το θεμελιώδες καθήκον της πρόληψης και της ανίχνευσης

εγκλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού.

Από το Μάιο του 2002 η αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) της Σουηδίας (Swedish National

Post and Telecom Agency - PTS) έχει δημιουργήσει το Swedish IT Incident

Centre (SITIC) που, ουσιαστικά, μπορεί να θεωρηθεί το CERT της Σουηδικής

κυβέρνησης. Το κέντρο αυτό υποστηρίζει εθνικές δραστηριότητες για την

προστασία ενάντια σε περιστατικά ΙΤ.

5.1.7 Υφιστάμενες δομές στην Αυστραλία 262:

Οι κυριότερες οργανωτικές δομές που έχουν αναπτυχθεί στην

Αυστραλία είναι οι ακόλουθες:

 E-Security Coordination Group (ESCG)

Αποτελεί το κύριο όργανο για το συντονισμό και την ανάπτυξη

πολιτικής σε μη κρίσιμες περιοχές της ηλεκτρονικής ασφάλειας, σε επίπεδο

κυβέρνησης αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

262 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008



Σελίδα 170 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

 Information Infrastructure Protection Group (IIGP)

Αποτελεί διατμηματικό επιτροπή 263 της Αυστραλιανής κυβέρνησης,

υπεύθυνη για το συντονισμό της πολιτικής και την παροχή τεχνικών

συμβουλών/απόκρισης σε σχέση με επιθέσεις.

 Department of Communications, Information Technology και the

Arts (DCITA)

Συμμετέχει στις CIP δραστηριότητες της Αυστραλιανής κυβέρνησης

μέσω του Trusted Information Sharing Network (TISN), ενώ προεδρεύει και

παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ITSEAG και στο CSIAAG.

 Australian Government Information Management Office

(AGIMO)

Εδρεύει στο Department of Finance και Administration και παρέχει

στρατηγική πληροφόρηση, συμμετοχή σε δραστηριότητες και αντιπροσώπευση

σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση. Διαχειρίζεται το

domain gov.au.

 Defense Signals Directorate (DSD)

Αποτελεί την Εθνική Αρχή της Αυστραλίας σε θέματα ασφάλειας

πληροφοριών και ανάλυσης σημάτων (information security and signals

intelligence). Χειρίζεται το Information Security Group (INFOSEC).

 Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)

Αποτελεί την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας της χώρας. Ανέπτυξε την

«Australian Security Intelligence Organisation Act (1979) (ASIO Act)».

 Australian Federal Police (AFP)

Ανέπτυξε την «Cybercrime Act» (2001). Της ανήκει τοAustralian High

Tech Crime Centre (AHT -CC).

 Attorney-General’s Department (AGD)

Χειρίζεται το GovCERT.au.

 Cyber Security Operations Centre (CSOC)

Ιδρύθηκε το 2010 και υπάγεται στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις

(ADF) ως Τμήμα Άμυνας, Πληροφοριών και Ασφάλειας.

263 Μέλη της συγκεκριμένης υπηρεσίας (μεταξύ άλλων, στρατός, υπηρεσίες, πληροφοριών)
είναι οι α) Defence Signals Directorate (DSD), β) Australian Security Intelligence Organisation
(ASIO), γ) Australian Federal Police (AFP), δ) Department of the Prime Minister and Cabinet
(PM και C), ε) Australian Government Information Management Office (AGIMO), στ) Attorney-
General’s Department’s (AGD), ζ) Department of Communications, Information Technology and
the Arts (DCITA), η) Department Of Transport And Regional Services (DOTARS) και θ)
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT).
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 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού.

Οι κυριότεροι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί για την

προειδοποίηση και την προσέγγιση και ενημέρωση του κοινού, είναι οι

ακόλουθοι:

o Information Security Incident Detection Reporting and

Analysis Scheme (ISIDRAS).

Η διαχείρισή του γίνεται από το Defense Signals Directorate

(DSD) και η κύρια λειτουργία του είναι η συλλογή πληροφορίας για περιστατικά

ασφάλειας που επηρεάζουν την ασφάλεια ή τη λειτουργία των συστημάτων

πληροφοριών και επικοινωνιών της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Παρέχει

αναφορές (reports) σε τακτική βάση.

o On Secure Website

Αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του DSD και του AGIMO. Mέσω

αυτού οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά

με περιστατικά ασφάλειας on-line. Δρα συμπληρωματικά προς το ISIDRAS και

επιτρέπει τη δημόσια πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες.

o Australian Computer Emergency Response Team

(AusCERT)

Αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό που τον διαχειρίζεται το

University of Queensland. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας στον

ιδιωτικό τομέα και σε μερικές κυβερνητικές υπηρεσίες με τη μορφή fee-for-

service. To Μάιο του 2003 δημιουργήθηκε το National Information Technology

Alert Service (NITAS) που παρέχει δωρεάν υπηρεσία σε συνδρομητές, που

είναι κυρίως ιδιοκτήτες και διαχειριστές ΝΙΙ. Τέλος, με σκοπό τη θέση σε

ετοιμότητα των οικιακών χρηστών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

δημιουργήθηκε το STAY SMART ONLINE από το DCITA.

5.1.8 Υφιστάμενες δομές στη Νέα Ζηλανδία 264:

Οι κυριότερες οργανωτικές δομές της Νέας Ζηλανδίας, σχετικά με

CICIP, είναι οι ακόλουθες:

264 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
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 Τhe Domestic and External Secretariat (DESS)

Αποτελεί τον κύριο πρωταγωνιστή, υπεύθυνο για τη διατύπωση της

πολιτικής ασφάλειας της Νέας Ζηλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων

CICIP. Συντονίζει τις κεντρικές κυβερνητικές δραστηριότητες που έχουν ως

στόχο την προστασία της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Νέας

Ζηλανδίας265. Το DESS προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη στο Officials

Committee for Domestic and External Security Co-ordination (ODESC).

 Officials Committee for Domestic and External Security Co-

ordination (ODESC).

Σε αυτό προεδρεύει ο Πρωθυπουργός266. Λαμβάνει αποφάσεις

πολιτικής, σε υψηλό επίπεδο, σχετικά με θέματα ασφάλειας και ανάλυσης

πληροφοριών (intelligence), περιλαμβανομένης της πολιτικής υψηλής εποπτείας

σε περιοχές όπως: α) Intelligence and security, β) Terrorism maritime security

και γ) Emergency preparedness.

 Center for Critical Infrastructure Protection (CCIP)

Ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί τον κεντρικό οργανισμό που

ασχολείται με θέματα CICIP. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ιδιοκτήτες

CI, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την προστασία της Νέας

Ζηλανδίας από τις κυβερνοαπειλές. Εδρεύει στο Government Communications

Security Bureau και έχει τρία (3) κύρια καθήκοντα: α) Την παροχή συνεχούς και

αδιάλειπτης επαγρύπνησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες

κρίσιμων υποδομών και σε κυβερνητικά τμήματα, β) Την ανάλυση και διεξαγωγή

έρευνας σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις και γ) τη συνεργασία με εθνικούς και

διεθνείς οργανισμούς κρίσιμων υποδομών για τη βελτίωση της ετοιμότητας και

της επικοινωνίας σχετικά με την ασφάλεια ΙΤ.

 Government Communications Security Bureau (GCSB)

Αποτελεί πολιτικό οργανισμό, ουσιαστικά την «signals intelligence

agency», που λειτουργεί από το 1977. Αναφέρει απευθείας στον Πρωθυπουργό

και χειρίζεται τα θέματα CCIP. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια

σε κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την

265 Περιλαμβανομένων των: α) ανάλυση πληροφοριών (Intelligence), β) ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας (Counter-terrorism), γ) διαχείριση έκτακτων περιστατικών και
κρίσεων (Emergency και crisis management), και δ) αμυντικές λειτουργίες (Defense operations).
266 Περιλαμβάνει chief executives από τους οργανισμούς: Ministry of Foreign Affairs and
Trade, Ministry of Defense and the Defense Force, New Zealand Security Intelligence Service,
Government Communications Security Bureau, Police, Ministry of Civil Defense and Emergency
Management, Treasury.
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ασφάλεια σε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Διασφαλίζει την

ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των επίσημων

πληροφοριών (official information), μέσα από την παροχή υπηρεσιών

Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (INFOSEC) σε τμήματα και υπηρεσίες

της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας. Συνεισφέρει στην προστασία των

κρίσιμων υποδομών από απειλές ΙΤ και παράγει τις δημοσιεύσεις«New Zealand

Security of Information Technology (NZSIT)». Ουσιαστικά πρόκειται για

κατευθυντήριες γραμμές για τους κυβερνητικούς οργανισμούς της Νέας

Ζηλανδίας με σκοπό την παροχή υποστήριξης στην ασφάλεια και την

προστασία των συστημάτων ΙΤ και των συσχετιζόμενων πληροφοριών και

υπηρεσιών.

 E-Government Unit

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000, μέσα στο State Services Commission.

Έργα που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του είναι τα: α) «Secure Electronic

Environment (S.E.E.), for protecting sensitive information among agencies» και

β) Η μελέτη «Protecting New Zeeland's Infrastructure from Cyber-Threats».

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού

 Διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Αυστραλίας και Νέας

Ζηλανδίας (AusCERT).

Αποτελεί την εθνική CERT της Αυστραλίας που παρέχει

σημαντική υποστήριξη σε οργανισμούς της Νέας Ζηλανδίας. Αποτελεί μια από

τις ηγετικές CERT στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Παρέχει στα μέλη του

στρατηγικές για την απόκριση, και τον περιορισμό των απωλειών.

 CCIP

Έχει ενεργή σχέση με το AusCERT και παρέχει υπηρεσία

έγκαιρης ενημέρωσης (early - warning) καθώς και μια καθοδηγούμενη λίστα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (moderated mailing list) διαμέσου του διαδικτυακού

του τόπου.

Τέλος, διάφοροι άλλοι εμπορικοί οργανισμοί, όπως η εταιρεία

της Νέας Ζηλανδίας με την επωνυμία Co-logic, παρέχουν πληροφόρηση σχετικά

με ευπάθειες (vulnerability alerts), φιλτραρισμένη και προσαρμοσμένη στις

ανάγκες των πελατών τους.
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5.1.9 Υφιστάμενες δομές στον Καναδά 267:

Οι κυριότερες οργανωτικές δομές σχετικά με CICIP που έχουν

αναπτυχθεί στον Καναδά, είναι οι ακόλουθες:

 Public Safety and Emergency Preparedness Canada (PSEPC)

Δημιουργήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και αποτελεί ηγετικό

χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με θέματα CIP/CICIP 268. Παρέχει καθοδηγεί τη

χάραξη πολιτικής και παραδίδει προγράμματα και υπηρεσίες στην περιοχή της

εθνικής ασφάλειας, της διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, της ανάπτυξης

πολιτικής, της ασφάλειας συνόρων και της πρόληψης εγκλημάτων. Διασφαλίζει

τη συνοχή της πολιτικής των έξι (6) υπηρεσιών που αναφέρουν απευθείας στον

Υπουργό. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για το συντονισμό, την ανάλυση και την

ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με φυσικούς και ιδεατούς κινδύνους,

ενάντια στις Καναδικές κρίσιμες υποδομές.

Το PSEPC λαμβάνει «Information Bulletins» από το Joint Department

of Homeland Security / Federal Bureau of Investigation, για μια ποικιλία από

κινδύνους και θέματα ασφάλειας. Μόλις λάβει την πληροφόρηση, το

Government Operations Center (GOC) του PSEPC εκτιμά το μέγεθος της

απειλής για τον Καναδά και διανέμει περαιτέρω το δελτίο ειδήσεων (bulletin) και

την εκτίμηση στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των κρίσιμων υποδομών, καθώς

και στα σημεία επαφής του Καναδά που διαχειρίζονται επείγοντα περιστατικά.

 Integrated Threat Assessment Centre (ITAC)

Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενσωμάτωση πληροφόρησης

από διάφορες πηγές σε περιεκτικές εκτιμήσεις απειλών 269. Εστιάζει στην

εκτίμηση κινδύνων σχετικά με τοπικά και διεθνή γεγονότα και τάσεις που

σχετίζονται με τρομοκρατικές ενέργειες. Οι εκτιμήσεις του ITAC διανέμονται: α)

Στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και σε άλλους εταίρους από άλλες χώρες,

267 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
268 Ενσωματώνει το Department of the Solicitor General, National Crime Prevention Centre
και το Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Management. Επίσης,
περιλαμβάνει το Royal Canadian Mounted Police (RCMP), την Canadian Security Intelligence
Service(CSIS), την Correctional Service of Canada, τοNational Parole Board, το Canada
Firearms Centre,την Canada Border Services Agency, καθώς και τρία (3) review bodies.
269 Περιλαμβάνει διάφορα ομοσπονδιακά τμήματα της κυβέρνησης, όπως: PSEPC,Canadian
Security Intelligence Service, Department of National Defense, Canada Border Services
Agency, Foreign Affairs Canada, Transport Canada, Royal Canadian Mounted Police,
Communications Security Establishment, Ontario Provincial Police, και Privy Council Office.
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διαμέσου του κέντρου, β) Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, διαμέσου της

Royal Canadian Mounted Police και γ) Στον ιδιωτικό τομέα, στην επαρχία και

στην επικράτεια, διαμέσου του PSEPC.

 Federal Provincial High-Level Forum on Emergencies

Αποτελεί μόνιμο δημόσιο τόπο συζήτησης σε υψηλό επίπεδο, για

θέματα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, μεταξύ των κύριων εθνικών

παικτών.

 Cross-Cultural Roundtable on Security

Αποτελεί βασικό στοιχείο της Εθνικής Πολιτικής Ασφάλειας (National

Security Policy). Δημιουργήθηκε για να εμπλέξει τους Καναδούς και την

Καναδική κυβέρνηση σε ένα μακροπρόθεσμο διάλογο σε θέματα που

σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, καθώς επηρεάζουν μια ποικιλότροπη και

πλουραλιστική κοινωνία. Συνεργάζεται με τον Υπουργό του PSEPC και τον

Υπουργό Δικαιοσύνης.

 Μηχανισμοί προειδοποίησης και προσέγγιση κοινού

 Canadian Cyber Incident Response Centre (CCIRC)

Ανήκει στο PSEPC και αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς για

το συντονισμό της απόκρισης σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας καθώς και για

την παρακολούθηση του περιβάλλοντος των κυβερνοαπειλών, στο μοντέλο

αδιάλειπτης λειτουργίας (24x7x365). Κατέχει ηγετική θέση σε θέματα εθνικής και

διεθνούς ετοιμότητας και απόκρισης για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών. Οι

υπηρεσίες που παρέχει σε κρίσιμους τομείς υποδομών, σχετίζονται με: α) Την

απόκριση σε περιστατικά, συντονισμός και υποστήριξη (Incident response,

coordination and support), β) Την παρακολούθηση και ανάλυση του

περιβάλλοντος των κυβερνοαπειλών (Monitoring and analysis of the cyber –

threat environment), γ) την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ασφάλειας

ΙΤ (IT security-related technical advice) και δ) την εθνική ενημέρωση (national

awareness) και εκπαίδευση (εξάσκηση, πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές).

 Government Operations Centre (GOC)

Ανήκει και αυτό στο PSEPC και παρέχει στρατηγικού επιπέδου

συντονισμό και καθοδήγηση, για λογαριασμό της κυβέρνησης του Καναδά,

ανταποκρινόμενο σε ένα αναδυόμενο συμβάν που έχει επίδραση στα εθνικά

συμφέροντα.
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5.1.10 Προστασία Πληροφοριών και Κρίσιμων Υποδομών στην

Ελλάδα 270:

Στην Ελλάδα, υφίσταται μια σειρά δημόσιων υπηρεσιών,

ανεξάρτητων αρχών, οργανισμών και φορέων που περιλαμβάνουν μεταξύ των

αρμοδιοτήτων τους θέματα που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια

κρίσιμων ΠΕΥ (Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών). Μεταξύ αυτών

περιλαμβάνονται:

 Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), που είναι

αρμόδιο για την έκδοση του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας (ΕΚΑ) (Π.Δ.

17/1974), ο οποίος έχει εφαρμογή σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, σε συνεργασία

με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

 Η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής

Άμυνας (ΔΙΚΥΒ/ΓΕΕΘΑ) σε επίπεδο ελληνικών ένοπλων δυνάμεων και η οποία

έχει επιτελικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο, καθώς από συγκροτήσεως της

εκπόνησε πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την άμυνα και ασφάλεια της

χώρας στον Κυβερνοχώρο.

 Η ΕΥΠ, που αποτελεί εκτελεί χρέη Αρχής Ασφαλείας

Επικοινωνιών και Πληροφορικής (INFOSEC) (N. 39/2008), στο πλαίσιο της

οποίας είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των Εθνικών Επικοινωνιών271, για την

παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ασφάλειας επικοινωνιών,

αξιολόγησης/πιστοποίησης των κρυπτογραφικών συστημάτων και παραγωγής

των Εθνικών κλείδων και της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Επιθέσεων (Π.Δ. 325/2003)(EAAHE - CERT) 272, με αποστολή να μεριμνά για

την πρόληψη, τη στατιστική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών

επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης

πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη

συλλογή, επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων και ενημέρωση των αρμόδιων

φορέων.

 Η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

και η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών

270 Γκρίτζαλης Δημήτρης, Νίκος Μήτρου, Βικτωρία Σκουλαρίδου. Προστασία Κρίσιμων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Στρατηγικός
Σχεδιασμός. eGovForum-CICIP-D1-v2.3.1/29.09.2008 , Αθήνα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
e-Government Forum Ομάδα Εργασίας για την Προστασίατων Κρίσιμων Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης (CICIP), Σεπτέμβρης 2008
271 Π.Δ. 360/92
272 Νόμος 3649/2008 άρθρο 4 παράγρ. Computer Emergency and Response Team (CERT)
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(ΥΠΕΣ), που διαθέτουν ορισμένες αρμοδιότητες αμέσως ή εμμέσως

συσχετιζόμενες με την προστασία των κρίσιμων ΠΕΥ της ΔΔ. Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι η Διεύθυνση ΠΣΕΑ είναι αρμόδια για την κατάρτιση, τήρηση και

αναθεώρηση σχεδίων εξυπηρέτησης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας

ΔΔ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ η ΥΑΠ έχει οριστεί ως Αρχή

Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως Πρωτεύουσα Αρχή

(ΠΑΠ) (Ν. 3448/2006).

 Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), ως υπαγόμενη στο ΥΠΕΣ, που

εμπλέκεται κυρίως μέσω της Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων, της Διεύθυνσης

Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος, του Τομέα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων κλπ.

 Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), που είναι

αρμόδιο για τη χάραξη πολιτικής για την ασφάλεια των δημόσιων δικτύων και

των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3431/2006), από κοινού με

συναρμόδια Υπουργεία.

 Ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων (ΑΠΠΔ), η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

(ΑΔΑΕ) και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι

οποίες παρεμβαίνουν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Ενδεικτικά, η ΑΠΠΔ

είναι αρμόδια για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τον

έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Ν. 2472/1997, Ν. 2774/1999), η

ΑΔΑΕ είναι αρμόδια για την τήρηση του απόρρητου της ελεύθερης

επικοινωνίας, για την πιστοποίηση προϊόντων ασφαλείας και για τον έλεγχο

όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Ν. 3115/2003), ενώ η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια,

μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής

υπογραφής (Π.Δ. 150/2001), καθώς και για την ακεραιότητα και διαθεσιμότητα

των δημόσιων δικτύων επικοινωνίας - και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

 Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), που εμπλέκεται στην πρόληψη

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση ειδικών

εγκλημάτων βίας (Ν. 3601/2007, Πλαίσιο Εποπτείας - Βασιλεία ΙΙ κλπ.).

 Η Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού

Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ-CERT, GRNET-CERT), που είναι

αρμόδια να ανταποκρίνεται σε περιστατικά ανασφάλειας στον ελληνικό
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δικτυακό χώρο (.gr), να παρέχει πληροφορίες, εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια

και να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή fora.

 Η υπηρεσία ENISA (European Network Information Security

Agency) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί κυρίως ως Κέντρο

Εμπειρογνωμοσύνης για θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών,

παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα όπως το ηλεκτρονικό

έγκλημα και οι μεθοδολογίες αποτίμησης επικινδυνότητας και εκπονώντας

σχετικές μελέτες.

 Φορείς και υπηρεσίες, όπως ο Ελληνικός Φορέας Πρόληψης

της Ηλεκτρονικής Απάτης (ΕΦΤΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής

και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο ελληνικός κόμβος ασφαλούς διαδικτύου

SafeNetHomePlus, η υπηρεσία SafeLine, καθώς και ιδιαιτέρως, λόγω της

ιδιαίτερης δυναμικής που μπορεί να επιδείξει, η Ομάδα Δράσης για την

Ψηφιακή Ασφάλεια (Digital Awareness and Response to Threats, DART), που

λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Ελλάδα».

 Εθνικό Πανεπιστημιακό Επίπεδο.

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο λειτουργεί το GRNET-CERT, το οποίο

στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) διασυνδέει

περισσότερα από 90 Ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

και τα περισσότερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, ανταποκρινόμενο σε

περιστατικά ασφαλείας στον ελληνικό δικτυακό χώρο (.gr), παρέχοντας την

απαραίτητη τεχνική βοήθεια και πληροφορίες για την επίλυση κάθε κατάστασης,

εξυπηρετώντας συνολικά περίπου 500.000 χρήστες. Το GRNET-CERT είναι

εγκατεστημένο στο Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ- Network Operation Center-NOC) του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και λειτουργεί με το προσωπικό του.

Όπως διαφαίνεται, οι τρεις αρχές CERT (Εθνική CERT, ΔΙΚΥΒ και το

πανεπιστημιακό CERT) συνεργαζόμενες, αποτελούν την άμυνα της χώρας στον

Κυβερνοχώρο, συνιστώντας δηλαδή μια κοινή ομάδα αποτελούμενη από τρεις

πυλώνες συνεργασίας, μία υπηρεσία πληροφοριών, μία κρατική αρχή και τη

σημαντικότερη ομάδα CERT (ακαδημαϊκό GRNET) στον ελλαδικό χώρο, και

παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, παρόλα αυτά

η συνεργασία τους και η αλληλοεπικάλυψη τομέων επιβάλλεται για την παροχή

επιτυχημένης προστασίας πληροφοριών και κρίσιμων υποδομών σε εθνικό

επίπεδο.
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5.2 Η Κυβερνοάμυνα στο Πλαίσιο των Διακυβερνητικών Οργανισμών 273.

Στο διεθνές επίπεδο, η προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρέπει να

ξεκινήσει από την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του διεθνούς νομικού

πλαισίου, κατά το πρότυπο του δικαίου του πολέμου, έτσι ώστε να ελεγχθεί η

μέχρι σήμερα άναρχη και χαοτική δραστηριότητα στον Κυβερνοχώρο. Είναι

επίσης απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων, και η ίδρυση

ενός Διεθνούς Παρατηρητηρίου Κυβερνοεπιθέσεων για την έγκαιρη

προειδοποίηση των εθνικών αρχών. Διεθνώς καταβάλλονται ήδη προσπάθειες

για το συντονισμό των δράσεων των επιμέρους χωρών, για την αντιμετώπιση

του γενικότερου προβλήματος της δραστηριότητας στον Κυβερνοχώρο. Από τις

προσπάθειες αυτές ξεχωρίζουν οι παρακάτω αναφερόμενοι οργανισμοί, οι

οποίοι έχουν υιοθετήσει νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία (μέσα) για την

προστασία του Κυβερνοχώρου. Ειδικότερα :

5.2.1 ΝΑΤΟ και Προστασία κρίσιμων υποδομών.

 Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, από το 2006, έχει αναπτύξει

συστήματα Κυβερνοάμυνας προκειμένου να προστατεύσει τα δίκτυά του αλλά

και να συμβάλει στην αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν στα κράτη - μέλη

του.

 Μέχρι την Κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Εσθονία, το 2007, το

ΝΑΤΟ θεωρούσε τον Κυβερνοπόλεμο μια πιθανή αλλά μακρινή απειλή. Το

γεγονός ότι τα κράτη χρησιμοποιούσαν την πληροφοριακή τεχνολογία για να

εισβάλουν σε δίκτυα άλλων χωρών με σκοπό τον εντοπισμό τρωτών σημείων

και τη συλλογή πολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών, βιομηχανικών και

τεχνολογικών πληροφοριών ήταν ανεκτό ως φυσιολογική δραστηριότητα. Η

Κυβερνοεπίθεση εναντίον της Εσθονίας έδωσε νέες διαστάσεις στο φαινόμενο,

καθώς αποτέλεσε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας με

οικονομικές επιπτώσεις.

 ΝΑΤΟ Computer Response Team (NCIRT)

Στον απόηχο των κυβερνοεπιθέσεων στην Εσθονία και μετά τη

σύνοδο της Πράγας, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την πρωτοβουλία Πρόγραμμα

Κυβερνοάμυνας (Technical NATO Cyber Defense), η οποία οδήγησε στην

ίδρυση του ΝΑΤΟ Computer Response Team (NCIRT), το οποίο αποτελεί τον

273 Που εμπλέκονται σε ή έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτό το πεδίο.
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κατ’ αντιστοιχία με τις Αρχές Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων [EAAHE -

Computer Emergency and Response Team (CERT)] 274.

 Αρχή Διαχείρισης Κυβερνοάμυνας (Cyber Defense

Management Authority-CDMA).

Το 2007, ιδρύθηκε στις Βρυξέλες, η Αρχή Διαχείρισης

Κυβερνοάμυνας (Cyber Defense Management Authority-CDMA), που έχει ως

αποστολή την έγκαιρη και αποτελεσματική άμυνα εναντίον κυβερνοεπιθέσεων

στις κρίσιμες εγκαταστάσεις της.

 CCD-CoE (Cooperative Cyber Defense Center of Excellence).

Στις 14 Μαΐου 2008, για την περαιτέρω ενίσχυση της Κυβερνοάμυνας

ιδρύθηκε, σε στρατηγικό επίπεδο, στο Ταλίν της Εσθονίας, το CCD-CoE

(Cooperative Cyber Defense Center of Excellence )275. Το κέντρο διαθέτει

σήμερα ένα επιτελείο 30 περίπου ατόμων, τα μισά εκ των οποίων θεωρούνται

ειδικοί στον Κυβερνοπόλεμο. Το κέντρο πρακτικά αποτελεί ένα κέντρο

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ειδικών και ενημέρωσης και εκπαίδευσης

αξιωματικών του ΝΑΤΟ επί θεμάτων Κυβερνοπολέμου και αποτελεί το όργανο

που είναι υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στην

Κυβερνάμυνας σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός

πλήρους δόγματος και στρατηγικής. Επίσης το CCD-CoE πλέον του

στρατηγικού σχεδιασμού και την παροχή εκπαίδευσης στα μέλη της Συμμαχίας,

πραγματεύεται τη δημιουργία διεθνών κανόνων και νομοθεσίας για την

ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, σε συνεννόηση με όλους τους διεθνείς

Οργανισμούς (EU, UN, G8 κ.ά.).

 ΝΑΤΟ Consultation, Command and Control Agency (NC3A).

Επίσης στο ΝΑΤΟ υφίσταται η Consultation, Command and Control

Agency (NC3A) στην Ολλανδία, η οποία ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί την

υπηρεσία υποστήριξης σε σχεδιασμό, ολοκλήρωση συστημάτων, τεχνική

υποστήριξης για τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ.

5.2.2 Εφαρμοζόμενες Πολιτικές στης Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων [Computer

Emergency and Response Team (CERT)]

274 Αποτελούν μικρές ομάδες από κυβερνοεμπειρογνώμονες που είναι σε θέση -
αποτελεσματικά και αποδοτικά - να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια
πληροφοριών και τις απειλές στον κυβερνοχώρο..
275 Η ιδρυτική συμφωνία υπογράφηκε από τους αντιπρόσωπους επτά χωρών - μελών του
ΝΑΤΟ (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβακία, Ιταλία).
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Με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε τον

Μάιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη σύσταση ομάδας

Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων [Computer Emergency and

Response Team (CERT)] για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ως μέρος μιας

σφαιρικής δέσμευσης με στόχο την ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου πολιτική

της Ένωσης για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Το

Ψηφιακό θεματολόγιο καλεί επίσης όλα τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν τις

δικές τους ομάδες CERT, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα ενωσιακό δίκτυο εθνικών

και κυβερνητικών ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική

από το 2012. Για τους λόγους αυτούς τα τελευταία χρόνια, στα όρια της Ε.Ε. έχει

δημιουργηθεί ένα μεγάλο πλήθος Αρχών Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Επιθέσεων (CERT) από πανεπιστήμια, εθνικές υπηρεσίες και μεγάλους

Οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων (Information

Technologies-IT), ως μικρές ομάδες από κυβερνοεμπειρογνώμονες που είναι σε

θέση – αποτελεσματικά και αποδοτικά – να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχετικά

με την ασφάλεια πληροφοριών και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Έχουν

αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο της αμυντικής στρατηγικής ενάντια σε αυτές τις

απειλές προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και εξαλείφοντας τα τρωτά σημεία και

τα κενά. Προειδοποιούν τους πελάτες τους ως προς ευπαθή σημεία ή επιβουλές

και προτείνουν δράσεις για τον περιορισμό των κινδύνων. Μπορούν να

βοηθήσουν στον εντοπισμό συστημάτων με ελαττώματα και επιθέσεων και

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ανάσχεση ή/και την εξάλειψή τους. Είναι

στενά διασυνδεμένες μεταξύ τους, απαρτίζοντας μια κοινότητα ειδικών που

αγωνίζεται για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που αποτελεί κοινή υπόθεση

για όλους. Οι πόροι για την CERT-ΕΕ παρέχονται από τα μεγαλύτερα θεσμικά

όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής

των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και του

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Η ομάδα λειτουργεί υπό την στρατηγική εποπτεία διοργανικού διοικητικού

συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 European Network and Information Security Agency (ENISA)276

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο στην

Υπηρεσία Πληροφοριακής Ασφάλειας (European Network in Information

276 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/el/EDPS



Σελίδα 182 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Security Agency – ENISA ) στην Κρήτη. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα κέντρο

εξειδικευμένης γνώσης, όπως και το κέντρο CDD-CoE του ΝΑΤΟ, στο Ταλίν της

Εσθονίας, με σκοπό να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της ίδιας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, των Κρατών μελών της και της επαγγελματικής κοινότητας να

αποφεύγει, να διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε προβλήματα που αφορούν

την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Η αποστολή της ENISA

περιλαμβάνει :

 Την παροχή συμβουλών και συστάσεων, επισκόπηση των

γνωμοδοτήσεων, έγγραφα γενικού ενδιαφέροντος και έγγραφα εργασίας για τη

δεύτερη από τις βασικές του δραστηριότητες, δηλαδή την παροχή συμβουλών

για προτάσεις νέων νομοθετικών πράξεων, οι οποίες άπτονται της προστασίας

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Εποπτεία - αναλυτική περιγραφή μιας από τις βασικές

τουδραστηριότητες, δηλαδή της εξασφάλισης ότι τα θεσμικά και άλλα όργανα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται

γνωμοδοτήσεις προκαταρκτικού ελέγχου, πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής

καταγγελιών, αποφάσεις επί καταγγελιών κλπ.

 Συνεργασία - περιγραφή της συνεργασίας του με άλλους

συναρμόδιους φορείς, δηλαδή με τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων των

ευρωπαϊκών χωρών (στο πλαίσιο της Ομάδας του άρθρου 29 κλπ.), με θεσμικά

και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με διεθνείς φορείς.

Επιπλέον παρέχει βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις

χώρες-μέλη όσον αφορά στο διάλογό τους με τη βιομηχανία για την επίλυση

προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια σε προϊόντα λογισμικού και

υλικού και η ίδια βρίσκεται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μέσω συνδέσμων και των αντίστοιχων εθνικών CERT. Εκδίδει ετήσια

αναφορά στην οποία υπογραμμίζει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την

εξέλιξη της υφιστάμενης και μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα

ασφαλείας και την αναφορά συμβάντων, αλλά και προσδιορίζει τα κενά στην

εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, καθώς πολλά περιστατικά παραμένουν μη

εντοπίσημα και μη καταγεγραμμένα 277 και παράγει θεματικές μελέτες και

277 Οι συγγραφείς της έκθεσης, υποστηρίζουν: «Τα περιστατικά δικτύων συνήθως
αποκρύπτονται μόλις ανακαλυφθούν, αφήνοντας πελάτες και ιθύνοντες στο σκοτάδι σχετικά με τη
συχνότητα, τις επιπτώσεις και τα αίτια του προβλήματος.»
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αναφορές πληροφοριών μετά από αίτηση των χωρών-μελών. Στο παραγόμενο

έργο του έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος καθώς μια ομάδα εργασίας του

ENISA για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχει αναπτύξει τόσο μία κοινή γραμμή

μέτρων ασφαλείας και μια τυποποιημένη μορφή αναφοράς περιστατικών. Αυτό

θα επιτρέψει μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή του Άρθρου 13α. Ο ENISA μόλις

έλαβε εκθέσεις για 51 μεγάλης κλίμακας περιστατικά από τις ρυθμιστικές αρχές,

οι οποίες περιγράφουν επιπτώσεις, αιτίες, δράσεις που υλοποιήθηκαν και

διδάγματα από αυτές, χρησιμοποίησε το υλικό αυτό ως πρώτη ύλη για την

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την Ευρωπαϊκή

Άσκηση της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Σταδιακά αναλαμβάνει τον κεντρικό έλεγχο των ευρωπαϊκών ομάδων

CERT, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, ενώ

αποτελεί ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Ασφάλειας των Δικτύων και

Πληροφοριών.

 «Cyber Incident Reporting in the EU» 278

Στην έκθεση «Cyber Incident Reporting in the EU» παρέχεται μια

επισκόπηση της υφιστάμενης και επερχόμενης νομοθεσίας που καλύπτει την

ρήτρα υποχρεωτικής αναφοράς περιστατικού στο Άρθρο 13α του πακέτου

τηλεπικοινωνιών και το Άρθρο 4 της οδηγίας για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο, το

προτεινόμενο Άρθρο 15 για τη ρύθμιση ηλεκτρονικής ταυτότητας, και τα Άρθρα

30, 31, 32 της μεταρρύθμισης για την Προστασία των Δεδομένων. Η μελέτη

αποκαλύπτει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των άρθρων και προσβλέπει στην

στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το έγγραφο

προσδιορίζει τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Για παράδειγμα, μόνο ένα

από τα ανωτέρω αναφερθέντα επεισόδια ήταν εντός του πεδίου ελέγχου των

εθνικών ρυθμιστικών ομάδων, καταδεικνύοντας ότι υπάρχουν κενά στη ρύθμιση.

Έτσι, σε επίπεδο ΕΕ η κοινοποίηση των αναφορών περιστατικών θα έπρεπε να

βελτιωθεί.

 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [EUROJUST (The European Union's

Judicial Cooperation Unit)] 279]

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [EUROJUST (The European Union's

Judicial Cooperation Unit)], που είναι η ειδική μονάδα δικαστικής συνεργασίας

278 (ENISA), European Network and Information Security Agency. An overview of security
articles in EU legislation. Cyber Incident Reporting in the EU, Heraklion, Greece: European
Network and Information Security Agency (ENISA), 2012.
279 http://www.itsecuritypro.gr/contents_article.php?id=30&catid=4
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, αποτελεί ένα

Οργανισμό της Ε.Ε., που ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό να ενισχύσει και να

βελτιώσει το συντονισμό των ερευνών και των διώξεων των δικαστικών αρχών

των Κρατών-Μελών, στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Στα

πλαίσια των ερευνών και διώξεων που αφορούν εγκλήματα που διαπράττονται

σε δύο ή περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., η EUROJUST λαμβάνει αιτήματα

και πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εισαγγελείς, ανακριτές,

αστυνομικούς κ.ά. φορείς δίωξης του εγκλήματος). Τον Οκτώβριο 2008 η

EUROJUST διοργάνωσε στην Αθήνα ένα κλειστό συνέδριο, με θέμα «Έγκλημα

στο διαδίκτυο», το οποίο παρακολούθησαν δικαστικές και αστυνομικές αρχές

απ' όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Επίσης συγκροτεί Κοινές Ομάδες

Έρευνας (ΚΟΕ) με τη συνδρομή αρχών από πολλά κράτη, οι οποίες είναι

ιδιαίτερα αποτελεσματικές, ειδικά σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών,

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τρομοκρατίας, εμπορίας ανθρώπων,

παραχάραξης και οργανωμένων ληστειών, ενώ ειδικότερα όσο αφορά στην

αντιμετώπιση της απειλής της τρομοκρατία, η EUROJUST ενίσχυσε την

τεχνογνωσία της και την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τις

τάσεις σε όλες τις μορφές της, όπως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

τρομοκρατία μέσω διαδικτύου, χημική και βιολογική τρομοκρατία.

 Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3)

Στις 28 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη

δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο(EC3). Το

κέντρο αυτό, που ιδρύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2013, είναι μέρος της

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και λειτουργεί ως εστιακό

σημείο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο στην

ΕΕ. Το EC3 προορίζεται να συγκεντρώνει την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη

στο πεδίο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο προκειμένου να ενισχυθούν τα

κράτη μέλη στην ανάπτυξη ικανοτήτων, να στηρίζει τις έρευνες των κρατών

μελών για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και, σε στενή συνεργασία με την

Eurojust, να καταστεί η συλλογική φωνή των ευρωπαϊκών φορέων διερεύνησης

εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, στην επιβολή του νόμου και στη δικαιοσύνη.

Το EC3 εξελίσσεται σταδιακά σε κομβικό σημείο για ζητήματα που αφορούν το

έγκλημα στον κυβερνοχώρο και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, τη Eurojust και
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τρίτες χώρες για τη διεξαγωγή διαφόρων επιτυχημένων ερευνών280.

Συνεργάζεται επίσης με τον ιδιωτικό τομέα μέσω συμβουλευτικών ομάδων

σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η

Επιτροπή εξακολούθησε να προωθεί τη σύμβαση της Βουδαπέστης για το

έγκλημα στον κυβερνοχώρο ως ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την

καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και ως υπόδειγμα για την εθνική

νομοθεσία.

5.2.3 Ιnterpol

Σε διεθνές επίπεδο, η Interpol προσέγγισε πρώτη το ζήτημα του

ηλεκτρονικού εγκλήματος, κατά τη διάρκεια του Τρίτου Διεθνές Συμπόσιου για

την Απάτη, που διοργανώθηκε στο Παρίσι, το 1979.

Το 1995, το πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Interpol για το ηλεκτρονικό

έγκλημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη ενός μηχανισμού παγκόσμιας

εμβέλειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Στα επόμενα τρία Συνέδριά της (1996, 1998, 2000), η Interpol

πρόκρινε την κατάλληλη και εξειδικευμένη εκπαίδευση των μελών της στο χώρο

του εγκλήματος της τεχνολογίας των πληροφοριών, με τη συνδρομή μιας

ομάδας εργασίας ή εμπειρογνωμόνων281. Αρχικά λειτούργησε η Ευρωπαϊκή

Ομάδα Εργασίας σχετικά με το έγκλημα της τεχνολογίας των πληροφοριών 282

και  ακολούθησαν άλλες τρεις (στην Ασία, Αμερική και Αφρική ) 283, οι οποίες

αποτελούνται από τους επικεφαλής ή εξειδικευμένα μέλη των εθνικών μονάδων

καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Επίσης, ιδρύθηκε μία Διαρκής Επιτροπή για το Έγκλημα της

τεχνολογίας των πληροφοριών, η οποία συντονίζει και εναρμονίζει τις

πρωτοβουλίες των τεσσάρων υφιστάμενων ομάδων εργασιών για το έγκλημα

της τεχνολογίας των πληροφοριών.

5.2.4 Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)

Ο συγκεκριμένος Οργανισμός ιδρύθηκε το 1990, ως αναγνωρισμένος

παγκόσμιος ηγέτης σε θέματα διαχείρισης περιστατικών. Αποτελεί ένα τόπο

280 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ec3_first_year_report.pdf
281 Interpol, Ιnterpol’s contribution to combat information technology crime
(http://www.interpol.int/Public/Technology/Crime/default.asp).
282 Interpol, European Working Party on Information Technology Crime
(http://www.interpol.int/Public/Technology/Crime/default.asp).
283 Interpol, Regional Working Parties on Information Technology Crime
(http://www.interpol.int/Public/Technology/Crime/WorkingParties/default.asp#europa).
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δημόσιας συζήτησης (forum) που ενώνει έναν αριθμό από ομάδες διαχείρισης

περιστατικών θεμάτων ασφαλείας που προέρχονται από κυβερνητικούς,

εμπορικούς και ακαδημαϊκούς/εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή

αριθμεί περισσότερα από180 μέλη από όλες τις ηπείρους284.

Παρέχει πρόσβαση σε επίκαιρα έγγραφα σχετικά με βέλτιστες

πρακτικές, τεχνικά έγγραφα για ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, πρακτικά

σεμινάρια, εκδόσεις και υπηρεσίες web. Επιπρόσθετα, διοργανώνει το ετήσιο

συνέδριο αντιμετώπισης περιστατικών ενώ διαθέτει και ειδικές ομάδες

ενδιαφέροντος (special interest groups) για διάφορα εξειδικευμένα θέματα.

284 Σύμφωνα με την οργανωτική δομή του και το πλαίσιο λειτουργίας του, ο Οργανισμός
αποτελείται από: α) την Επιτροπή καθοδήγησης (Steering Committee), β) το Συμβούλιο
Διευθυντών (Board of Directors), γ) τη Γραμματεία (Secretariat), δ) τις Ομάδες-Μέλη (Member
Teams), ε) τους Συνδέσμους (Laisons) και στ) τις Ομάδες εργασίας και Επιτροπές (Working
Groups και Committees).
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Η τεχνολογία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο κυβερνοχώρος έχουν

εισέλθει για τα καλά στη ζωή μας. Ακόμα και στην επαγγελματική ζωή του νομικού,

η γραπτή-έντυπη δομή του Δικαίου τείνει να αντικατασταθεί από την «ηλεκτρονική

εποχή του Δικαίου». Όποιος αρνείται ν’ ασχοληθεί με τη σύγχρονη τεχνολογία

ομοιάζει με αυτόν που, όταν ανακαλύφθηκε το αυτοκίνητο αρνιόταν να ανέβει σ’

αυτό και προτιμούσε να πηγαίνει με το γαϊδουράκι ή στην καλύτερη περίπτωση με

το άλογο.

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί ενσωμάτωσης νέων χρηστών και νέων τεχνολογιών

στο Διαδίκτυο, η έκρηξη στην κυκλοφορία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, η

αυξανόμενη ζήτηση για πληροφορίες, είναι μερικά από τα σημεία που

καταδεικνύουν την αλματώδη ανάπτυξη του Διαδικτύου και τη διείσδυση του

Κυβερνοχώρου σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Το να ασφαλίσεις ένα

σύστημα το οποίο εξαπλώνεται και εξελίσσεται συνεχώς, από όλες τις δυνατές

επιθέσεις, είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Η αμυντική πτυχή αυτής της διαδικασίας,

όταν δηλαδή ο χρήστης προσπαθεί να προστατεύσει τα δικά του συστήματα,

ορίζεται ως Κυβερνοάμυνα. Ενώ η επιθετική πτυχή δεν ομολογείται από κανέναν,

η αμυντική είναι βασικός σκοπός των εθνικών υπηρεσιών, κρατικών Οργανισμών,

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ενόπλων δυνάμεων κάθε σύγχρονης χώρας. Οι

ανωτέρω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η κυβερνοάμυνα είναι

υπόθεση όλων 285 και είναι επιβεβλημένο να ενημερώνονται οι χρήστες για τις

κυβερνοεπιθέσεις, καθώς όταν κάποιος προστατεύει τον υπολογιστή του

(προσωπικό ή υπηρεσιακό) συμβάλλει ενεργά στην εθνική κυβερνοάμυνα. Ο

κυβερνοεπιθέσεις συμβαίνουν κάθε μέρα και είμαστε μέρος τους, συμβάλλοντας σ’

αυτές, είτε εν γνώσει, είτε εν αγνοία μας. Θα πρέπει να αντιληφθούμε την

σοβαρότητα του κινδύνου και να προλάβουμε τις εξελίξεις. Συνεπώς κάθε χώρα

θα πρέπει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, να

συνεργάζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς τόσο σε Κρατικό, όσο και σε διεθνές

επίπεδο (με την ανταλλαγή πληροφοριών - εμπειριών) και να σχεδιάζονται μέτρα

και αντίμετρα, που να ελαχιστοποιούν τις συνέπειες κάθε προσπάθειας η οποία

αποβλέπει στη διάλυση των δικτύων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να επικεντρώνονται

285 Συμπεράσματα Ημερίδας ΑΔΙΣΠΟ της 4 Ιουνίου 2014 με Θέμα : «Επιχειρήσεις
Κυβερνοχώρου (Κυβερνοάμυνα – Κυβερνοπόλεμος)»
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στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία των φίλιων μέσων και συστημάτων στον τομέα

των Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου, ενώ γενικότερα286, για την προστασία των

κρίσιμων υποδομών και των βασικών πόρων απαιτείται (α) Διαρκής εκπαίδευση

για απόκτηση γνώσεων και ευαισθητοποίηση, (β) Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών

και διαδικασιών διασφάλισης, (γ) Ανάπτυξη και βελτίωση συστήματος διαχείρισης

ασφάλειας πληροφοριών, (δ) Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών

και σχετική πιστοποίηση.

Η προσέγγιση των νομικών θεμάτων που αφορούν τον κυβερνοχώρο ενέχει

τη δυσκολία ότι, προϋποθέτει όχι μόνο νομικές, άλλα μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον

και τεχνικές γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer) και

διαδικτύου (Internet). Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τα συμβαίνοντα

στο πεδίο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, χωρίς την κατοχή αυτών των

τεχνικών γνώσεων. Οι τεχνικές όμως γνώσεις δεν επαρκούν για την κατανόηση

της νομικής διάστασης του θέματος. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι, για

την κατανόηση των νομικών θεμάτων του διαδικτύου, ο νομικός πρέπει να διαθέτει

τεχνικές γνώσεις, ο δε τεχνικός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βασικές νομικές

γνώσεις 287.

Κατ΄ επέκταση, δια του Κυβερνοπολέμου διακυβεύεται ακόμη και η Εθνική

Ασφάλεια των κρατών, ιδίως των επαρκώς ανεπτυγμένων τεχνολογικά. Το

γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία και ως προς τη νομική αντιμετώπιση του

προβλήματος, καθώς το ήδη υπάρχον «νομικό οπλοστάσιο» δεν επαρκεί για την

αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Γι’ αυτό απαραίτητη καθίσταται

η θέσπιση νέων αντικειμενικών υποστάσεων εγκλημάτων, που να θέτουν όρια στη

συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Κατά τη θέσπιση των διατάξεων

αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και οι λοιπές

Συνταγματικές Αρχές, που ισχύουν στον κοινό «Δικαιϊκό χώρο».

Οι Εισαγγελικές, Δικαστικές, Αστυνομικές κ.λ.π. Αρχές δεν έχουν μέχρι

στιγμής τις απαιτούμενες γνώσεις, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον

κυβερνοχώρο. Και αυτό είναι πολύ λογικό, αφού ουδεμία εκπαίδευση έχουν

υποστεί μέχρι τώρα. Είναι βέβαιο δε ότι, εάν η Πολιτεία δε φροντίσει για την

286 Συμπεράσματα Ημερίδας ΑΔΙΣΠΟ της 4 Ιουνίου 2014 με Θέμα : «Επιχειρήσεις
Κυβερνοχώρου (Κυβερνοάμυνα – Κυβερνοπόλεμος)»
287 Αγγελόπουλος, Δ. Π., Υπαστυνόμος Α΄ , ΕΛ.ΑΣ. Κυβερνοχώρος- Το Διεθνές «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ»
στο Ελληνικό «ΕΙΝΑΙ». n.d. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.htm (πρόσβαση
Οκτώβριος 15, 2015).



Σελίδα 190 από 210

Διεθνείς Οργανισμοί και Διαχείριση Νέων Μορφών Κρίσεων και Απειλών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

εκπαίδευσή τους στα αντίστοιχα θέματα, θα υπάρξει (στο πολύ σύντομο μέλλον)

αδυναμία απονομής ορθής δικαιοσύνης σε θέματα εγκληματικότητας του

κυβερνοχώρου και ηλεκτρονικής εγκληματικότητας γενικότερα. Απαραίτητη

επομένως καθίσταται η άμεση εκπαίδευση, όσων Αρχών (Εισαγγελικών,

Δικαστικών, Αστυνομικών) ασχολούνται με θέματα διαδικτύου και ηλεκτρονικής

εγκληματικότητας γενικότερα.

Είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ότι η εθελοντική φύση του Διαδικτύου είναι ο

λόγος της ευελιξίας του, αλλά ίσως και η αιτία των σπουδαιότερων αδυναμιών του.

Οι κανόνες λειτουργίας του είναι απόλυτα προαιρετικοί, παρά μόνο όταν τυχαίνει

να συμπίπτουν με τους νόμους του κράτους οπότε και έχουν χαρακτήρα

υποχρεωτικό. Γι' αυτό δεν είναι αρκετή η απλή ενημέρωση και η παροχή

συμβουλών ασφαλής διαχείρισης. Αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία νέων

πρωτοκόλλων που να λειτουργούν εν αγνοία των χρηστών ή τουλάχιστον να

απαιτούν όσο το δυνατόν λιγότερη ανάμιξη του χρήστη, και να εγγυούνται την

ασφαλή επικοινωνία.
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Δεν γνωρίζω πού θα καταλήξει αυτή η αντιδικία, ή η όλη
αναζήτηση λύσεων για τον έλεγχο των «ιών του πολέμου». Ελπίζω
μόνο ο συνιδρυτής του Διαδικτύου, Βιντ Σερφ, να μη χρειαστεί να
επαναλάβει τα λόγια του πατέρα της ατομικής βόμβας, Ρόμπερτ

Οπενχάιμερ: «Τώρα έγινα ο Θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων »288.

H Κοινωνία της Πληροφόρησης έχει την δυνατότητα μέσω του

Κυβερνοχώρου να μεταδίδει άμεσα μεγάλο όγκο πληροφοριών, να επικοινωνεί,

και κατ’ επέκταση να διαμορφώνει και να ασκεί πολιτική χωρίς τους

προηγούμενους περιορισμούς που επέβαλε η γεωγραφία. Ο Κυβερνοχώρος
(Cyberspace), ο οποίος επισημάνεται ως το σύγχρονο πεδίο δράσης και η
πλατφόρμα εφαρμογής, είναι χαοτικός στη δομή και στην έκτασή του.
Διακρίνεται για την έλλειψη ανώτατης ουσιαστικής ρυθμιστικής αρχής επί της

οργανώσεώς του και επί της λειτουργίας του. Χαρακτηρίζεται ως η πλατφόρμα

όλων των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία συρρικνώνει και φέρνει πιο

κοντά τα κράτη, τους Οργανισμούς και τους πολίτες όλου του κόσμου289.

Η εξάπλωση της πληροφοριακής τεχνολογίας έχει προκαλέσει αλλαγές στον

τρόπο με τον οποίο η μοντέρνα «εικονική κοινωνία» (virtual society) επικοινωνεί,

παράγει πλούτο και ανταλλάσσει ιδέες και πληροφορίες. Το διαδίκτυο (Ίντερνετ),

το κυρίαρχο εργαλείο της Πληροφοριακής Επανάστασης, έχει πυροδοτήσει μια νέα

μορφή επικοινωνίας και πολιτικοποίησης, προσφέροντας την δυνατότητα στον

πολίτη και σε διάφορες περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες να συμμετάσχουν

στο διάλογο, στη διαμόρφωση πολιτικής και στην ενίσχυση της δημοκρατίας και

της διαπολιτισμικότητας. Την αρχική ευφορία για το παραπάνω ρόλο του διαδίκτυο

(Ίντερνετ) διαδέχτηκε ένα σκεπτικισμός σχετικά με το μέγεθος αυτών των

αλλαγών. Το γεγονός ότι εκφράζονται περισσότερες απόψεις μέσου του

Διαδικτύου δεν σημαίνει απαραίτητα και ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου

δημοκρατίας μιας κοινωνίας. Όπως και όλα τα προηγούμενα μέσα, το Δίκτυο δεν

288 Sanger, David E. «www.tovima.gr.» www.tovima.gr/science. 17 Ιούνιος 2012.
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=462507 (πρόσβαση Σεπτέμβριος 14, 2015).
289 Γκιώνης Χαράλαμπος, MSc Electrical Engineering (Computer Networks). Τα
χαρακτηριστικά του Κυβερνοχώρου. 11 Οκτ 2013. http://www.onalert.gr/stories/kybernoxwros-
kybernoamyna-xarakthristika-stoxoi/29371 (πρόσβαση Σεπτέμβριος 9, 2015).
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αποτελεί μέσο καταπολέμησης της πολιτικής αδιαφορίας που χαρακτηρίζει τις

σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης οι κρατικοί αλλά και μη κρατικοί δρώντες (όπως τα

παγκόσμια ειδησιογραφικά πρακτορεία) αξιοποιούν τη δεδομένη ισχύ τους, με

σκοπό όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να ενισχύσουν το ρόλο τους στη

διαμόρφωση της τοπικής και παγκόσμιας κοινής γνώμης. Το έθνος-κράτος όχι

μόνο εξακολουθεί να παραμένει ο κύριος δρών στο διεθνές σύστημα, αλλά έχει

προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής (e-government). Λαμβάνοντας υπόψη τον

καταιγισμό πληροφόρησης, η πραγματική πρόκληση της Πληροφοριακής

Κοινωνίας δεν είναι τόσο η πρόσβαση σε ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά η

δυνατότητα επιρροής του μέσου αυτού, ο βαθμός στον οποίο ο πομπός αποσπά

την προσοχή του δέκτη. Επιπλέον οι νόμοι της παραπλάνησης και της

προπαγάνδας ισχύουν εξίσου στο διαδίκτυο (Ίντερνετ), όπως και σε κάθε άλλο

μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας290, με τους παίκτες του πάγκόσμιου

γίγνεσθαι να κλιμακώνουν την αναμέτρηση για την πρώτη θέση της κυριαρχίας στο

Διαδίκτυο, προωθώντας τα συμφέροντά τους στη διαδικτυακή σκακιέρα με

συμμαχίες, εξαγορές, αλλά πολλές φορές και με αντικανονικές πρακτικές που

προκαλούν τη μήνιν των ελεγκτικών αρχών σε Δύση και Ανατολή.

Η επιλογή των κυβερνοεπιθέσεων φαντάζει ελκυστική, τόσο για κρατικούς,

όσο και για μη κρατικούς δρώντες, αφού δεν περιορίζεται από γεωγραφικά όρια,

υπάρχει το στοιχείο της απόκρυψης του επιτιθέμενου (ανωνυμία), ενώ το κόστος

απόκτησης τέτοιων κυβερνοδυνατοτήτων είναι σχετικά χαμηλό. Οι κυβερνο-

απειλές εκδηλώνονται µε µια αυξητική τάση κατά του συνόλου των δικτύων που

απαρτίζουν τον κυβερνοχώρο, γεγονός που δημιουργεί µια άναρχη κατάσταση. Ο

Κυβερνοπόλεμος συνιστά μία σύγχρονη μείζονα ασύμμετρη απειλή για την εθνική

ασφάλεια και την ευημερία των προηγμένων κρατών και επομένως είναι αναγκαία

η σχεδίαση και η συνεχής ανανέωση μιας στρατηγικής (Cyber Security Strategy),,

η οποία θα εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφαλή ροή των

πληροφοριών, την αποθήκευσή τους και τη δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των

μορφών κυβερνοεπιθέσεων. Η παγκόσμια κοινότητα, αναγνωρίζοντας τη

σπουδαιότητα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου για την προώθηση των

290 Λιαρόπουλος, Ανδρέας Ν. Κυβερνοχώρος, Κυβερνοπόλεμος και Διεθνής Ασφάλεια . n.d.
http://www.filoumenos.com/nea-taksi-pragmaton-stoixeia-taftotitas-2/ta-opla-tou-megalou-adelfoy-
2/neotaksikes-texnologies-kai-mayra-programmata/8597-kyvernoxoros-kyvernopolemos-kai-
diethnis-asfaleia (πρόσβαση Αύγουστος 30, 2015).
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συμφερόντων τους αλλά και τις υπαρκτές κυβερνο-απειλές κατά της εθνικής τους

ασφάλειας και ευημερίας, πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα προκειμένου να

καθορίσουν τους κανόνες συμπεριφοράς εντός του κυβερνοχώρου σε εθνικό και

παγκόσμιο επίπεδο. Η ορθή ισορροπία ανάμεσα στη διεθνή οικουμενική

συνεργασία για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και τη συνεργασία για τη

διανομή των ηλεκτρονικών πληροφοριών με άλλους Οργανισμούς ή κράτη,

αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την ανάπτυξη της ασφάλειας στον

Κυβερνοχώρο και τη διαφύλαξη, από την άλλη πλευρά, των εθνικών

πληροφοριών. Στη χώρα μας, ο βέλτιστος συντονισμός των φορέων του

δημοσίου, η θεσμοθέτηση των ρόλων των διαφόρων φορέων, ο καθορισμός

κριτηρίων για την εκδήλωση Κυβερνοπολέμου και η εκπαίδευση των χρηστών σε

βάθος, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανάπτυξης της Κυβερνοάμυνας

Ο Κυβερνοπόλεμος αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, όπλο με μικρό

σχετικά κόστος αλλά με συγκριτικά μεγάλα αποτελέσματα, στον οποίο

πρωτεύοντα ρόλο παίζει η εφευρετικότητα και η πρωτοτυπία, κύρια

χαρακτηριστικά του λαού μας. ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. Είναι ένας πόλεμος που το «αύριο» έρχεται … «χθες». Αυτό

αποδεικνύεται από τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων,

όπως ότι:

- Η κυβερνοχώρος συνιστά πρόκληση για το παρόν και το μέλλον

της παγκόσμιας κοινότητας.

- Η εξάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τον

κυβερνοχώρο θα αυξάνεται διαρκώς.

- Προς το παρόν, ο κυβερνοχώρος παραμένει «ευπρόσβλητος» και

η απόλυτη προστασία του χαρακτηρίζεται ως «ουτοπία», καθότι αποτελεί πεδίο

παγκόσμιου οικονομικού και στρατιωτικού ανταγωνισμού, ενώ η σύγχρονη

τεχνολογία «αδυνατεί» να εγγυηθεί την αποτελεσματική κυβερνο-ασφάλεια.

- Η κυβερνο-απειλή είναι μια υπαρκτή παγκόσμια ασύμμετρη

απειλή, που στρέφεται κατά της εθνικής ασφάλειας και της ευημερίας των χωρών.

- Η κυβερνο-επίθεση είναι φτηνή και αποτελεσματική, ενώ η

κυβερνο-άμυνα είναι δαπανηρή, περίπλοκη, απαιτεί πολυμερή συνεργασία και δεν

εγγυάται το αποτέλεσμα.
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- Τα μέσα διεξαγωγής του κυβερνοπολέμου είναι ευρέως διαθέσιμα

και αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.

- Η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνο-απειλών αφορούν το

ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα.

Εν όψη της εμπορικής εκμετάλλευσης του Διαδικτύου είναι ζωτικής σημασίας ο

επαναπροσδιορισμός των κανόνων λειτουργίας του. Πολλές ευαίσθητες

πληροφορίες ταξιδεύουν τώρα στο Διαδίκτυο, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών

και άλλες προσωπικές πληροφορίες, που πρέπει να προστατευθούν από πιθανές

υποκλοπές. Η ανοιχτή φύση του Διαδικτύου, έχει επιτρέψει σε ικανούς χρήστες να

ερευνήσουν και να ανακαλύψουν αδυναμίες του που συνδέονται με την μη

παροχή προστασίας των επικοινωνούντων δεδομένων. Συνεπώς, η εκμετάλλευση

του πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε καμία περίπτωση να μην

διακινδυνεύονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες των χρηστών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις σε βάθος μερικών ετών, οι οποίες δεν εξαντλούν τις

προσπάθειες να αυξηθεί η ασφάλεια του κυβερνοχώρου διεθνώς, καταδεικνύουν

ότι το ζήτημα της ασφάλειας του διαδικτύου είναι σημαντικό. Καθίσταται προφανές

ότι το διαδίκτυο αποτελεί υποδομή ζωτικής σημασίας και ότι η διατάραξη του

διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές απώλειες και κινδύνους ασφάλειας

πλήττοντας πολύ μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, η γοργή ανάπτυξη της τεχνολογίας απαιτεί η πρόληψη των επιθέσεων

στο διαδίκτυο, οι διορθωτικές αντιδράσεις και η ικανότητα αποκατάστασης του

παγκόσμιου δικτύου να βασίζονται σε ένα περιεκτικό, ενεργό, ευέλικτο, καινοτόμο

και μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό χρειάζεται να εξασφαλίζει μια

αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, ατόμων και

όλων των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Και τέλος, η αυξημένη ικανότητα

αποκατάστασης του διαδικτύου είναι δυνατή μόνο όταν υφίσταται ένα

αποτελεσματικό σύστημα διεθνούς συνεργασίας και διεθνών κανόνων.

Συνοπτικά: Το διεθνές περιβάλλον είναι δυναμικό και οι εξελίξεις τρέχουν

με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε μια εποχή που κυριαρχείται από την αθέμιτη

εμπορευματοποίηση του φόβου και της ανασφάλειας, από τις άκριτες γενικεύσεις

και την παρουσία παραβατικών συμπεριφορών, με συνέπεια να ευδοκιμούν η

ατομική εσωστρέφεια και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, καθιστώντας την ασφάλεια

προϋπόθεσή της κοινωνικής συνοχής καθώς η προστασία του πολίτη ανάγεται σε

ζήτημα «ποιότητας ζωής», ενώ επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της εξουσίας στις
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σχέσεις κράτους και κοινωνίας. Σε αυτό το περιβάλλον, στο οποίο οι έννοιες

«ασφάλεια» και «ανασφάλεια», συγχέονται με την πολυπλοκότητα των κινδύνων

και τη συσχέτιση των απειλών, καθώς το αίσθημα της «ανασφάλειας»

εκλαμβάνεται ως αμφισβήτηση ή χαρακτηρίζεται ως έλλειμμα, οι κρατικοί, αλλά και

οι μη κρατικοί δρώντες θα πρέπει να δρουν, όχι ως αντιστάθμισμα ή αντίδραση

στην ανασφάλεια, αλλά ως ανταπόκριση στην ασφάλεια. Όχι ως αντίδραση στα

συμπτώματα, αλλά ως ανταπόκριση στα δεδομένα. Για να καταστεί όμως αυτό

λειτουργικό επιβάλλεται η δέσμευση για την επίτευξη μακρόχρονης σταθερότητας

και βιώσιμων λύσεων, η θέσπιση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου αρχών, όπου

κοινός παρονομαστής όλων των αναλαμβανόμενων προσπαθειών για τη

διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος ασφαλείας, πρέπει να είναι οι αρχές και

αξίες της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχοντας πάντα υπόψη ότι η ασφάλεια και οι ελευθερίες προσδιορίζουν τη

δημοκρατία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση έχουμε την επιβολή ανελεύθερων

καθεστώτων ,γίνεται κατανοητό ότι σήμερα, μόνο, η διεθνής κοινότητα δύναται να

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις με μηχανισμούς όπως: ο

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, οι οποίοι με τη συνδρομή και

τη συναίνεση των μελών τους, θα της προσδώσουν την απαιτούμενη δυναμική

που απαιτείται για να προσδιορίσει τους ρόλους και τις εξουσίες στο σύγχρονο

περιβάλλον ασφάλειας. Στο διαμορφούμενο αυτό περιβάλλον απαιτείται από τους

Διεθνείς Οργανισμούς η υιοθέτηση δυναμικών στρατηγικών αντιμετώπισης και

εξωστρεφή εξωτερική πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων,

καθιστώντας τη συμπληρωματικότητα τους αναγκαία προϋπόθεση και τη

συνεργασία τους απαραίτητη, έχοντας όμως πάντα ως σημείο αναφοράς το

σεβασμού των ιδανικών και αρχών που προσδιορίζουν τον πολιτικό πολιτισμό

όλων των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. 291

291 Αγγελόπουλος, Δ. Π., Υπαστυνόμος Α΄ , ΕΛ.ΑΣ. Κυβερνοχώρος- Το Διεθνές «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ»
στο Ελληνικό «ΕΙΝΑΙ». n.d. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t19/t19_03.htm (πρόσβαση
Οκτώβριος 15, 2015).
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