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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Στη σημερινή  εποχή αναφερόμενοι στο Διαδίκτυο κοινώς Ίντερνετ , όλοι 

φαντάζονται ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει αμέτρητες πληροφορίες για οτιδήποτε 

μπορεί να  φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Οι πληροφορίες είναι ανελλιπώς διαθέσιμες και 

ανανεώνονται συνεχώς εφόσον οτιδήποτε καινούριο, πρώτα κοινοποιείται στο διαδίκτυο και 

έπειτα λεκτικά στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα  σύστημα με ποικίλες δραστηριότητες τις 

οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κάνουν φαινομενικά τη ζωή τους πιο εύκολη. Εάν 

αναρωτηθούμε όμως τι μπορεί να κρύβει όλος αυτός ο ιδεατός κόσμος του Διαδικτύου ίσως 

και να τρομάξουμε μόνο στην ιδέα. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν το αρνητικό και το 

θετικό όφελος της κατάστασης. Έτσι και το Διαδίκτυο δεν θα μπορούσε να μείνει ακόμη 

ούτε κι από αυτό έξω. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο είναι 

πολλοί. Ένας από τους σημαντικότερους ο οποίος αυτός καθαυτός περικλύει όλους τους 

υπόλοιπους, είναι ο διαδικτυακός κίνδυνος.  Όλοι έχουμε βιώσει κατά κάποιο τρόπο ένα 

είδους διαδικτυακού κινδύνου τον οποίο μπορεί να μην έχουμε καν καταλάβει. Στην εποχή 

μας, μιας και το πιο πολυσυζητημένο θέμα είναι η οικονομική κρίση παγκοσμίως, ερχόμαστε 

καθημερινά σε επαφή με τον διαδικτυακό κίνδυνο που αφορά την  οικονομία.  Οι 

επιχειρήσεις ,το κράτος και όλοι οι πολίτες, ένας ένας ξεχωριστά, πρέπει να ενημερώνονται 

για την ύπαρξη απάτης μέσω διαδικτύου με σκοπό να την αποφεύγουν αλλά και να 

προφυλάσσονται από αυτή. Τα πληροφοριακά συστήματα αναβαθμίζονται συνεχώς, αυτό 

όμως δεν καταρρίπτει το γεγονός ότι ο διαδικτυακός κίνδυνος οικονομικών εγκλημάτων ή 

αλλιώς κυβερνοεπιθέσεις  αυξάνεται ραγδαία. Υπάρχουν πτυχές που δεν μπορεί κανένας να 

εισχωρήσει βαθιά  και να ανακαλύψει, κατά συνέπεια  βρισκόμαστε  πάντα προ 

τετελεσμένων γεγονότων. Ο διαδικτυακός κίνδυνος δημιουργήθηκε την ίδια μέρα που 

δημιουργήθηκε και το διαδίκτυο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημόσια κοινοποίηση των 

προσωπικών μας δεδομένων και μιας κατάχρησης των προσωπικών μας δικαιωμάτων. 

Βέβαια επειδή υπερισχύει το συναίσθημα της δημοκρατίας έτσι και ο καθένας έχει το 

δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Με αυτό, ο ανεξέλεγκτος χειρισμός του 

διαδικτύου καταντάει ένας καθημερινός Γολγοθάς και μια συνεχόμενη αναζήτηση για την 

λήξη του.   
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Τα χαρακτηριστικά του είναι πολλά, οι περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης αμέτρητες  και 

η συμμετοχή των επιχειρήσεων και όλων των οργανισμών οικονομικά ενεργών , δεδομένη. 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την επιβίωσή τους με βάση 

πάντα και πρωταρχικό ρόλο και στόχο το κέρδος. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να αμελούν 

κάτι, το οποίο πολλές φορές  είναι η ασφάλειά τους. Δεν είναι πάντα η αμέλεια ο λόγος 

κυβερνοεπίθεσης. Είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες θα 

αναλυθούν πιο κάτω εφόσον κατανοηθεί ικανοποιητικά η έννοια του Διαδικτύου και ό,τι 

άλλο το περικλύει. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στην παρούσα εργασία αντικείμενο ανάλυσης αποτελεί η έρευνα της έννοιας του 

Διαδικτύου-Κυβερνοχώρου σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική ανάλυση των 

διαδικτυακών κινδύνων που προκύπτουν μέσα σε αυτό. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

τονιστούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν όλες οι οικονομικά ενεργές οντότητες και να εξαχθούν 

συμπεράσματα με τους τρόπους αποφυγής αυτών. Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα 

με  βιβλιογραφικές αναφορές ηλεκτρονικής και έντυπης φύσεως . Οι προεκτάσεις που έδωσα 

και τα στοιχεία που παρουσιάζω είναι περιορισμένα σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει στην 

πραγματικότητα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζω την έννοια του Διαδικτύου-Κυβερνοχώρου και των 

διαδικτυακών κινδύνων που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτόν. Επιπλέον αναφέρομαι στην 

έννοια και στα είδη του διαδικτυακού εγκλήματος.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζω τις διαδικτυακές απειλές που δέχεται και τους 

διαδικτυακούς κινδύνους που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Επιπλέον γίνεται αναφορά και 

στην ασφάλεια που πρέπει να έχει ο κυβερνοχώρος έτσι ώστε να παραμένει η επιχείρηση 

ασφαλής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο κάνω λεπτομερής ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων και των 

κινδύνων τους αλλά και της ασφάλειας τους. Επιπλέον παραθέτω τρόπους αποφυγής τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση των 

διαδικτυακών κινδύνων προσηλωμένη στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής  των 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα , παρουσιάζω των οικονομικό αντίκτυπο και το κόστος των 

διαδικτυακών κινδύνων. Αναφέρομαι επίσης στο Ειδικευμένο Ινστιτούτο Ponemon καθώς 

και στο πως γίνεται η διαχείριση αυτών των οικονομικών επιπτώσεων. Δεν θα μπορούσα να 

παραβλέψω βέβαια και τη χρήση των ασφαλιστικών προϊόντων.  Τελευταίο κομμάτι αυτού 

του κεφαλαίου είναι η Μελέτη Περιπτώσεων στην οποία αναφέρομαι σε δύο μεμονωμένες 

περιπτώσεις κυβερνοεπίθεσης. 

Στο Πέμπτο κεφάλαιο διευκρινίζω τι περιλαμβάνει η Ασφαλιστική Αγορά, ποιές είναι οι 

ιδιότητές της, σε τι κόστος κυμαίνεται  και πως εξελίσσεται. 

 

 

 



[10] 
 

 

 

 

 

 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά 

Δεδομένα όπου εκεί αναφέρω τους τρόπους επίτευξης νέων νομικών στόχων προστασίας 

δεδομένων καθώς στο τέλος άφησα τις συμβουλές για ασφαλές οικονομικές συναλλαγές.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο , το έβδομο το οποίο είναι απόρροια όλων των προηγούμενων, 

αναφέρομαι στο Οικονομικό έγκλημα στις μέρες μας, το οποίο αποτελεί και θα συνεχίσει να 

αποτελεί ανοιχτή πληγή. 

Την εργασία συμπληρώνουν τα συμπεράσματα στα οποία αναφέρω σκέψεις προς μελέτη και 

προς εφαρμογή για ένα καλύτερο, σίγουρο και ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον. 
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2. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ 

 

2.1 Tι είναι το Διαδίκτυο-Κυβερνοχώρος ; 

 

Αρχικά, το Διαδίκτυο-Κυβερνοχώρος  είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα 

διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι με τη σειρά τους  χρησιμοποιούν μια 

κοινή ομάδα πρωτοκόλλων. Το σύστημα αυτό διευκολύνει εκατομμύρια χρήστες καθημερινά 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό 

δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων τα 

οποία είναι τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο. 

Το Διαδίκτυο λοιπόν, αποτελεί ένα μέσο , παγκοσμίως, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

άμεση διευκόλυνση της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης της ειδίκευσης 

καθώς και της ψυχαγωγίας εκατομμυρίων ανθρώπων αλλά και για πολλές άλλες 

δραστηριότητες. Αποτελείται από ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, οι οποίες πληροφορίες 

ανανεώνονται άμεσα και είναι διαθέσιμες και συγκεντρωμένες καταλλήλως οποιαδήποτε 

στιγμή. Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επιλογής αυτών. Εμμέσως λοιπόν, μέσω 

του διαδικτύου η ανάγκη για διαμεσολάβηση σιγά σιγά καταργείται.  Μερικές φορές το 

διαδίκτυο-κυβερνοχώρος παρουσιάζεται ως χώρος διαφυγής από την πραγματικότητα, αφού 

σε αυτόν μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε κατά βούληση. Άλλες φορές πάλι φαντάζει ως 

υβριδικός χώρος μέσα στον οποίο συμφιλιώνονται πολιτισμικοί και κοινωνικοί  πόλοι. Με 

την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας αναμφισβήτητα 

επηρεάζεται αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται το επίπεδό του. Η επίδραση αυτή προέρχεται 

κυρίως από την τεχνολογία του νέου μέσου. Γενικότερα, η χρήση του πλέον είναι 

απαιτούμενη και αποφέρει αποτελέσματα τα οποία κάνουν φαινομενικά τη ζωή των 

ανθρώπων πιο εύκολη. Είναι γεγονός, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων αν όχι όλοι ,έχει 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του οποίου εκτελεί μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως αγορά 

προϊόντων, ειδησεογραφική ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών, διαφήμιση, κ.τ.λ. 
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Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του έχουν συμπεριληφθεί, η ταχύτητα και η 

άνεση. Τα πάντα μπορούν να πραγματοποιηθούν με το πάτημα ενός κουμπιού του 

πληκτρολογίου ή με ένα κλικ του ποντικιού. Στο διαδίκτυο ο τόπος χάνει την σημασία του. Η 

βέλτιστη χρήση του διαδικτύου μπορεί να ανεβάσει το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών του 

προσφέροντας τους επίκαιρα στοιχεία από όλους τους τομείς της σύγχρονης γνώσης Το 

διαδίκτυο έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας , είτε ως μέσο 

ψυχαγωγίας- ενημέρωσης, είτε, το πιο σημαντικό, ως εργαλείο πληροφόρησης και 

διεκπεραίωσης επαγγελματικών υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων. Η πληροφορία στην 

εποχή του διαδικτύου έχει αποκτήσει τη θέση ενός αυτόνομου αγαθού. Οι ποσότητες 

πληροφοριών-δεδοµένων που καθημερινά μεταδίδονται, διαδίδονται και επεξεργάζονται 

είναι αμέτρητες σε όγκο αλλά και σε αριθµό. Στις μέρες µας, γίνεται σε µμεγάλο βαθμό και η 

χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, chatrooms). 

  Στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών υπήρξε και μια πολύ μεγάλη αύξηση του 

αριθμού των διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη διενέργεια συναλλαγών με 

εταιρείες και Οργανισμούς κάθε είδους σε μια παγκόσμια αγορά. Το παραπάνω οικοσύστημα 

αποτελεί συστατικό αυτού που ονομάζεται κυβερνοχώρος ή απλά διαδίκτυο. Η ικανότητα να 

εξελίσσεται μια ψηφιακή κοινωνία και να μπορεί να εκμεταλλευθεί τα πολλά οφέλη του 

ψηφιακού γίγνεσθαι, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή και το βαθμό 

εμπιστοσύνης αναφορικά με τη λειτουργία του κυβερνοχώρου. 
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2.2 Τι είναι και ποιοι είναι οι διαδικτυακοί κίνδυνοι; – Αιτίες δημιουργίας τους 

 

 

Γενικότερα, η χρήση του Διαδικτύου πλέον, είναι απαιτούμενη και αποφέρει 

αποτελέσματα τα οποία κάνουν φαινομενικά τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη. Βέβαια δεν 

θα μπορούσε να  γίνει παράκαμψη στην ανησυχία και κατ’ επέκταση στην ανασφάλεια  η 

οποία συνδέεται με τη χρήση του Διαδικτύου και φαίνεται από το γεγονός ότι το 70% των 

ατόμων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αισθάνεται ότι είναι πιο πιθανό να πέσει θύμα 

διαδικτυακού εγκλήματος( π.χ. κλοπή πιστωτικής κάρτας) από ότι κάποιας άλλης μορφής 

εγκλήματος. Οι λόγοι που οι εγκληματίες προτιμούν τη χρήση του διαδικτύου είναι επειδή 

τους επιτρέπει πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ατόμων, έχει χαμηλό κόστος και εξασφαλίζει 

την ανωνυμία εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου γεωγραφικοί περιορισμοί αλλά και 

προϋποθέσεις που καθιστούν το διαδίκτυο, ιδανικό μέρος δραστηριοποίησης ατόμων με 

προβληματικές συμπεριφορές. Το διαδικτυακό έγκλημα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 

από την οικονομική απάτη ως την έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκου. Πρόκειται λοιπόν για ένα 

μέσο διευκόλυνσης,  το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να μην κρύβει <<παγίδες>>, οι οποίες 

δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές.  Συνεπώς σε αυτόν τον ιδεατό κόσμο του διαδικτύου,  

σίγουρα υπάρχει η ορθή και η μη ορθή χρήση του.  Οι κίνδυνοι που απορρέουν από το 

διαδίκτυο είναι αμέτρητοι και αποκαλούνται ευρέως, ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί 

κίνδυνοι. 

Αρχικά Κίνδυνος1 είναι η κατάσταση στην οποία τα αποτελέσματα της απόφασης δεν 

είναι πλήρως γνωστά αλλά πιθανολογείται ότι θα κυμανθούν μέσα σε ένα εύρος 

αποτελεσμάτων. (Λαζαρίδης – Παπαδόπουλος, 2005) 

Ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, υπάρχει 

πιθανότητα να υποστεί οικονομικές ζημιές εξαιτίας της πραγμάτωσης ενός μη αναμενόμενου 

γεγονότος. Η πιθανότητα αυτή στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται «κίνδυνος».  

 

 

 

 

                                                
1 Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος Δ., “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”, Τεύχος Α΄, Β΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 
2005   
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Ως κίνδυνος λοιπόν, μπορεί να οριστεί η αβεβαιότητα που συνδέεται με κάποιο 

προσδοκώμενο γεγονός ή αποτέλεσμα και η μεταβλητότητα των πιθανών αποτελεσμάτων 

μιας πράξης καθώς και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς και με 

αποτέλεσμα να είναι αισθητή η αβεβαιότητα2. 

Ο όρος κίνδυνος στον κυβερνοχώρο, επίσης, παραπέμπει σε ένα πλήθος διαφορετικών πηγών 

κινδύνου , οι οποίοι επηρεάζουν τα πληροφοριακά συστήματα και τα τεχνολογικά 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μια επιχείρηση. Η ανάπτυξη και η εξάπλωση της χρήσης 

των πληροφοριακών συστημάτων αύξησε την ταχύτητα διενέργειας των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και ενίσχυσε τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα. Παράλληλα ωστόσο, δημιουργήθηκαν πολλοί κίνδυνοι ορισμένοι εκ των 

οποίων μπορεί να οδηγούν σε καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η 

απώλεια, η παραποίηση ή η κλοπή σημαντικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.Oι 

ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας στον 

κόσμο των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων. Ενώ στο παρελθόν οι 

οργανισμοί μεριμνούσαν για την ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους στοιχείων, 

σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται και στην προστασία των δικτύων και των 

συστημάτων3. 

Οι κίνδυνοι αυτοί αποτελούν μια μεγάλη σειρά από απειλές για μια επιχείρηση, την 

απώλεια και διαρροή προσωπικών και εταιρικών δεδομένων  μέχρι και τη διακοπή 

λειτουργίας του δικτύου ή την κακόβουλη επίθεση στην εταιρική ιστοσελίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Κυριακή Κοσμίδου, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης. Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση 
του AssetLiabilityManagement. Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2003   
3 http://www.addvalue.gr/index.php/el/proionta-upiresies/epixeiriseis/asfaleia-diadiktiakon-kindynon 



[15] 
 

 

 

 

 

Νέες μορφές εγκληματικών πράξεων εμφανίζονται συχνά στην πορεία της 

ανθρώπινης ιστορίας.  Ωστόσο, τον 21ο αιώνα με αφορμή την ανακάλυψη και τη χρήση του 

Διαδικτύου ένα νέο είδος εγκλήματος άρχισε να εμφανίζεται και να λαμβάνει ανησυχητικές 

διαστάσεις, το ονομαζόμενο διαδικτυακό έγκλημα (cybercrime- internetcrime). Η σύνθετη 

φύση του εγκλήματος μπορεί να αποδοθεί από τον χαρακτηρισμό του ως ορισμένου, 

αρνητικά αξιολογούμενου, φαινομένου της πραγματικότητας. 4 Υπάρχει όμως και μια 

αρνητική διάσταση που σχετίζεται με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου με 

σκοπό την εκμετάλλευση πολιτών, επιχειρήσεων, ακόμη και κυβερνητικών υπηρεσιών (π.χ. 

στρατός, κρατικές μυστικές υπηρεσίες).  

Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα στον 

κόσμο των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων. Κάθε εταιρία που 

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

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

περιπτώσεις. Είναι λοιπόν φανερό πως οι εταιρείες διατρέχουν κίνδυνο διαρκώς και 

ανελλιπώς. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο αυξάνονται και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι. Οι 

κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο που είναι συνυφασμένοι με την κακόβουλη χρήση της 

τεχνολογίας, αφορούν την απώλεια της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της τεχνολογικής 

υποδομής, της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και τη διαστρέβλωση 

ακεραιότητας των εν λόγω πληροφοριών. 

Ως κίνδυνο στον κυβερνοχώρο ορίζουμε τον λειτουργικό κίνδυνο των 

πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων με συνέπεια να 

επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων5. 

 

 

 

 

                                                
4 Γ.Α. Μαγκάκης «Ποινικό Δίκαιο», έκδοση γ΄ βελτιωμένη, εκδόσεις Παπαζήση, 1984 
5 Cebula, J. J. and Young, L. R. (2010), “A Taxonomy of Operational Cyber Security Risks,” Technical Note 
CMU/SEI-2010-TN-028, CERT Carnegie Mellon University   
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Οι κίνδυνοι έχουν κατηγοριοποιηθεί  στον κυβερνοχώρο σε τέσσερις κατηγορίες: 

1) Ανθρώπινες δράσεις, 

Αφορά δράσεις χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό δηλαδή χωρίς απαραίτητα 

κακόβουλες ή επιβλαβείς προθέσεις π.χ. λάθη, σφάλματα ,παραλείψεις, για ενέργειες εκ 

προθέσεως –κακόβουλες ενέργειες π.χ. απάτη, σαμποτάζ και τέλος, παράλειψη μιας 

δεδομένης κατάστασης π.χ. έλλειψη διαθεσιμότητας του προσωπικού για να αναλάβει 

δράση. 

2) Αστοχία συστημάτων και τεχνολογίας,  

Αφορά κινδύνους που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του λογισμικού κάθε 

είδους συμπεριλαμβανομένου των προγραμμάτων ,εφαρμογών και λειτουργικών 

συστημάτων π.χ. συμβατότητα , διαχείριση διάρθρωσης κλπ. 

3) Αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες 

Αφορά αστοχία των ολοκληρωμένων συστημάτων π.χ. πολυπλοκότητα 

4) Εξωτερικά γεγονότα. 

Αφορά καταστροφές ,νομικά ζητήματα ,επιχειρηματικά ζητήματα κλπ. 

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες το Internet και γενικότερα ο κυβερνοχώρος έχουν 

τεράστιες επιρροές σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Η καθημερινότητά, οι κοινωνικές μας 

συναναστροφές αλλά και μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας οικονομίας, εξαρτώνται από την 

τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και το συνδυασμό αυτών. Οι 

συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης και είναι 

ένας κρίσιμος πόρος στον οποίο βασίζονται  πολλοί τομείς του οικονομικού συστήματος.  

Συγκεκριμένα, κίνδυνοι διαδικτυακοί  αποτελούν και οι οικονομικοί κίνδυνοι με τους 

οποίους καμία εταιρία και κανένας ιδιώτης δεν είναι ασφαλής. Κάθε εταιρία που ασχολείται 

με ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές , ή στο 

διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις. Οι οικονομικές απώλειες 

για ιδιώτες και επαγγελματίες προκαλούνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαρροή και την 

απώλεια των δεδομένων. Επίσης όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις, πιθανή συνέπεια είναι 

και η διακινδύνευση της εταιρικής φήμης. 
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Οι κίνδυνοι μπορεί να αφορούν απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή 

εξωτερικές "διεισδύσεις" ή αμέλεια στην χρήση. Μπορεί ακόμη να προέρχονται από ένα 

μεμονωμένο υπολογιστή, ή μία επίθεση σε μονάδες αποθήκευσης. Η επιχείρηση-εταιρεία 

υπάρχει περίπτωση επίσης να αντιμετωπίσει την  αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της 

παρουσίας της στο διαδίκτυο, καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης, αν λόγω επίθεσης 

διακοπεί ο Server της.  

Στο παρελθόν οι οργανισμοί επένδυαν μόνο στην ασφάλεια των φυσικών περιουσιακών τους 

στοιχείων και τις αστικές ευθύνες, σήμερα οφείλουν να εστιάζουν και στην προστασία των 

δικτύων και των συστημάτων. Εκεί άλλωστε έχει περάσει η “κληρονομιά” τους. Παράλληλα 

με αυτό, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών ή προσωπικών 

δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό, ενώ τα συγκεκριμένα περιστατικά θέτουν 

σημαντικούς κινδύνους για τα οικονομικά στοιχεία, τη συνέχιση της λειτουργίας  αλλά και 

τη φήμη της εταιρίας». Οποιοσδήποτε οργανισμός ο οποίος έχει ηλεκτρονική παρουσία, έχει 

την δυνατότητα να διευρύνει τον κύκλο εργασιών του  επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια 

των συναλλαγών του. Αυτό σημαίνει πως, κάθε οργανισμός που διαθέτει τα προϊόντα του 

‘Online’  μπορεί  να αποκτήσει πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές από εκεί που είναι η 

έδρα του, ακόμα και στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο αποκτά υποκαταστήματα σε πολλές 

περιοχές και μάλιστα με ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Επίσης, κάθε εταιρία που 

χρησιμοποιεί παράλληλα και το Internet, γίνεται πιο ανταγωνιστική, αφού μπορεί να 

ενημερώνεται πιο εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της. Οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές επιτρέπουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή 

(interaction). Αυτό σημαίνει πως κάθε εταιρία μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί 

να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών 

και σύμφωνα με αυτά να αναπροσαρμόσει την πολιτική της προς το θετικότερο.  

Γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους, οι εταιρίες μπορούν να 

προχωρήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένων προϊόντων είτε ανταποκρινόμενων σε έναν 

καταναλωτή, είτε σε μια ομάδα καταναλωτών που χρειάζονται ένα νέο προϊόν το οποίο δεν 

υπάρχει ακόμα στην αγορά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως τα παραπάνω θετικά, καθιστούν 

απαραίτητη την διαδικτυακή ύπαρξη των εταιριών. 
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Συνεπώς είναι αντιληπτή και επιτακτική η ανάγκη για υψηλή προστασία των 

δεδομένων και των πληροφοριών που διατηρούνται στα δίκτυα υπολογιστών και στο 

διαδίκτυο, καθώς και η σοβαρότητα των συνεπειών που προκύπτουν από ελλιπή ασφάλεια ή 

αδυναμία έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης επιθέσεων ή προβλημάτων είναι μεγάλη. 

Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μια εκτίναξη στην ποσότητα των δεδομένων που 

συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από οργανισμούς όλων των 

τύπων και μεγεθών. Οι εταιρείες όσο μεγάλες και μικρές, είναι ανάγκη να κατανοήσουν ποια 

δεδομένα διαθέτουν και να αξιολογήσουν τον κίνδυνο των εν λόγω δεδομένων. Κανείς δεν 

πρέπει να υποτιμά το πόσο πολύτιμα μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα σε επιτιθέμενους, ενώ 

οι τιμές στη μαύρη αγορά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την 

διάρκεια δυνατότητας χρήσης των δεδομένων. Η μαύρη αγορά στην οποία διακινούνται τα 

δεδομένα και λαμβάνει χώρα η αγοραπωλησία τους παρέχει τα κίνητρα στους επιτιθέμενους 

να καταναλώσουν αρκετό χρόνο ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα. Οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων και των  δεδομένων είναι τόσο 

συνηθισμένοι όσο και οι φυσικές απειλές των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. 

 
 
Αιτίες δημιουργίας Κινδύνων  

 

Οι κίνδυνοι έχουν συγκεκριμένες αιτίες οι οποίες πολύ πιθανόν να τους προκαλούν. 

Αυτές είναι : 

 Η ανθρώπινη συμπεριφορά 

 Η δυσλειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού 

 Απόκλιση από κανόνες πρότυπης λειτουργίας 

 Ανεπαρκής στρατηγική ελέγχου της επίδρασης των εξωτερικών δυνάμεων 

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

προσωπικό, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία και το δίκτυο διανομής. 
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2.3 Διαδικτυακό Ηλεκτρονικό  Έγκλημα-Τρομοκρατία 

 

2.3.1 Τι είναι το κυβερνοέγκλημα 

 

Με περαιτέρω αποκαλύψεις χτυπούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα 

καθημερινό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει την παροχή των κλεμμένων δεδομένων για την 

πώληση να αυξάνεται, και μια περαιτέρω μείωση των τιμών που προσφέρονται. Πρόκειται 

λοιπόν για ένα εγκληματικό φαινόμενο. Το εγκληματικό αυτό  φαινόμενο αποτελεί ιστορικό, 

κοινωνικό φαινόμενο καθώς ακολουθεί την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτό που 

έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε είναι η διαχρονικότητα του στο πέρασμα των 

αιώνων. Καμιά κοινωνία δεν έχει απαλλαχθεί από αυτό, αν και σε κάθε έγκλημα (προσβολή), 

υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ποινή (αντίδραση), απεναντίας. Αντίθετα αυτό που 

παρατηρείται είναι µια αύξηση του εγκληματικού φαινομένου και συγχρόνως μια εμφάνιση 

νέων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς. Έχει τεκμηριωθεί πως το έγκλημα συγκεκριμένα 

στον κυβερνοχώρο, χωρίς την πρόσβαση στο ίντερνετ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το 

διαδίκτυο, όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή πληροφοριών 

στον κόσμο, είναι ανοιχτό τόσο στους καλόβουλους όσο και στους κακόβουλους επισκέπτες. 

Ο πληθυσμός του Internet, αν και έχει δεχτεί κατά καιρούς πολλές παραβιάσεις και 

παρενοχλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων και την κλοπή δεδομένων, δεν 

έχει ολοκληρώσει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη δικτυακή 

ασφάλεια, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι χρήστες να βρίσκονται σε σύγχυση. Η 

διαδικτυακή παρενόχληση και η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων είναι μια εξελισσόμενη 

"μόδα». Το διαδίκτυο λίγα χρόνια πριν αποτελούσε ένα περιορισμένο δίκτυο, συνήθως 

μεταξύ πανεπιστημιακών και στρατιωτικών μονάδων. Με την πάροδο των ετών σημειώθηκε 

τεράστια ανάπτυξη και εξάπλωση του διαδικτύου σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς 

μας, με αποτέλεσμα τον εκθετικό πολλαπλασιασμό γενικής μετατροπής των δεδομένων 

πάσης φύσεως σε ψηφιακή ηλεκτρονική μορφή. 
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Αντίστοιχα όμως παρατηρείται ανάπτυξη και εξάπλωση σε παγκόσμια κλίμακα όσον 

αφορά την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για μια μορφή απάτης που δε 

στοχεύει στην "τσέπη" του θύματος καταναλωτή, αλλά στην κλοπή των προσωπικών του 

δεδομένων και τη χρήση τους από τρίτους στο διαδίκτυο.  

 

 

Η απάτη6 αυτή εμφανίζεται κυρίως:   

 Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (Ε-email) 

  Στην απόσπαση προσωπικών στοιχείων (ψάρεμα) (Phishing) 

  Στην ανακατεύθυνση του browser σε πλαστογραφημένες webpages 

  (Pharming)  Στις ψεύτικες αγγελίες για την ανεύρεση εργασιακής απασχόλησης 

 (Scam) «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» [1836] 

  Στις λίστες καταχωρίσεων (ιστολόγια) (Blogs) 

 Στα κανάλια συζητήσεων (Chat rooms)  

  Στο διαμοιρασμό αρχείων μέσα από το διαδίκτυο (Filesharing) 

Ως τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο (cyberterrorism) χαρακτηρίζουμε τις πολιτικά 

υποκινούμενες κακόβουλες ενέργειες που έχουν ως στόχο την πρόκληση σοβαρής απώλειας, 

μη εξουσιοδοτημένης κατοχής και έκθεσης κρίσιμων πληροφοριών, με στόχο την πρόκληση 

σοβαρής βλάβης και ζημίας σε κρίσιμες υποδομές και στις πληροφορίες που διαθέτουν. 

Στόχος της κυβερνο-τρομοκρατίας είναι ο εκφοβισμός ή ο κοινωνικός διασυρμός ή ο 

εξαναγκασμός μιας κυβέρνησης ή συγκεκριμένων πολιτών να ενδώσουν σε ανταλλάγματα. 

Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (cyber-crime) χαρακτηρίζονται οι κακόβουλες ενέργειες οι 

οποίες είτε γίνονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής είτε έχουν ως στόχο υποδομές 

πληροφορικής. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η τεχνολογία χρησιμοποιείται προκειμένου 

να διαπραχθούν εγκληματικού τύπου ενέργειες, όπως κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλοπή εμπορικών πλάνων, παραβίαση των νόμων 

περί πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει 

και τις επιθέσεις εναντίον υποδομών πληροφορικής με σκοπό την εσκεμμένη διακοπή της 

λειτουργίας τους, καθώς και την εσκεμμένη κλοπή ή διαστρέβλωση κρίσιμων πληροφοριών. 

 

 

                                                
6http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Internet-ElectronicCrime-LionHeart.pdf 
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Το έγκλημα-παραβίαση στον κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο 

δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε καν το ίδιο το θύμα. Είναι 

εύκολο στην διάπραξή του, φυσικά μόνο για όσους είναι γνώστες και το κατέχουν, ενώ τα 

ίχνη που αφήνει είναι ψηφιακά μόνο. Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς την μετακίνηση του 

δράστη, ο οποίος ενεργεί από το γραφείο ή το σπίτι του, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή 

του. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ιδιαιτερότητες  να επικοινωνούν γρήγορα ή 

και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μετακίνηση, εύκολα, ανέξοδα, να βρίσκονται πολλοί μαζί 

στις ίδια ομάδες συζητήσεων (Newsgroups) ή μέσα σε «chatrooms». 

 

Το Κυβερνοέγκλημα7 (cybercrime) αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα μεθόδων επίθεσης και 

αυτοί που τις υποστηρίζουν ή τις εκτελούν χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

 Άτομα (hackers) που δρουν μεμονωμένα, τα οποία θέλουν να επιδείξουν τι μπορούν 

να κάνουν.  

 Ακτιβιστές, που θέλουν να αναδείξουν μια ιδεολογία ή πολιτική θέση, συνήθως 

προκαλώντας φόβο και αναταραχή.  

 Οργανωμένο έγκλημα, που εστιάζει αποκλειστικά στο οικονομικό όφελος μέσω 

πληθώρας μηχανισμών όπως το «ηλεκτρονικό ψάρεμα» (phishing)  ή η πώληση 

κλεμμένων εταιρικών δεδομένων.  

 Κυβερνήσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση της γεωπολιτικής θέσης τους ή/και σε 

εμπορικά συμφέροντα.  

 

Οι επιθέσεις αυτών των κατηγοριών έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το είδος του 

στόχου, οι  μέθοδοι επίθεσης και η κλίμακα του αντίκτυπου που προκαλούν. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7https://home.kpmg.com/gr/el/home/insights/2016/07/cyber-security-the-end-of-innocence.html 
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Οι “εγκληματίες του κυβερνοχώρου” πολλές φορές δεν εμφανίζονται με την πραγματική 

τους ταυτότητα , αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα(email) με ψευδή στοιχεία. Είναι 

έγκλημα «χωρίς πατρίδα» και τα αποτελέσματά του μπορεί να πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους. 

 

 Έτσι λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

 

• Διάπραξη παραδοσιακών μορφών εγκληματικότητας, όπως απάτη ή πλαστογραφία, 

μέσω της χρήσης δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων πληροφορικής. 

• Δημοσίευση παράνομου περιεχομένου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υλικό 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή προτροπή σε φυλετικές διακρίσεις). 

• Εγκλήματα που αφορούν αποκλειστικά στα δίκτυα επικοινωνιών, π.χ. οι επιθέσεις 

κατά των υποδομών πληροφορικής, μη εξουσιοδοτημένη παρείσδυση σε εταιρικά 

δίκτυα κ.λπ. 

• Διασπορά κακόβουλου λογισμικού ( ιοί - viruses, σκουλήκια - worms, 

δούρειοι ίπποι - trojanhorses). 

 

Όσον αφορά στο κόστος που συνεπάγεται για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Έμμεσες δαπάνες, όπως βλάβη στη φήμη και την αξιοπιστία, μείωση της αξιοπιστίας 

των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, συναλλαγές στον κυβερνοχώρο από 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

• Δαπάνες που προκύπτουν ως συνέπεια του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, π.χ. οι 

άμεσες ζημίες και οι έμμεσες δαπάνες, όπως αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας ως 

αποτέλεσμα της καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Δαπάνες για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπως πληρωμές 

αποζημίωσης ή η καταβολή προστίμων προς τους ρυθμιστικούς φορείς. 
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2.3.2 Είδη Παραβίασης του Κυβερνοχώρου 

 

 

Σύμφωνα με μελέτες το 92% των επιχειρήσεων έχουν βιώσει κάποια μορφή παραβίασης 

του κυβερνοχώρου τα τελευταία πέντε χρόνια - είτε από 

 

 Hacking για οικονομικό κέρδος 

 Hacking για πολιτικά κίνητρα 

 Hacking από ανταγωνιστή 

 Phishing 

 Pharming 

 

 

Το Phishing είναι  μία ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την 

οποία ο 'θύτης' υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, καταχρώμενος την ελλιπή προστασία που 

παρέχουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία, και την άγνοια του χρήστη-'θύματος', με σκοπό την 

αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων, όπως είναι ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και 

κωδικοί. Αν ήταν εφικτό να αποδώσουμε τον όρο στα Ελληνικά, θα μπορούσαμε κάλλιστα 

να το αποκαλέσουμε 'Ηλεκτρονικό Ψάρεμα', κι αυτό γιατί και ο αγγλικός όρος δεν απέχει 

πολύ από αυτό. Η διαδικασία με την οποία ο θύτης παρουσιάζεται ως η αξιόπιστη οντότητα 

ώστε να προσελκύσει τους χρήστες, θυμίζει την διαδικασία του δολώματος στο ψάρεμα. 

 Η τεχνική του “pharming” αποτελεί μέθοδο εξαπάτησης μέσω του διαδικτύου 

παρόμοια με το “phishing” αλλά σαφώς πιο επικίνδυνη από αυτό. Ένα ειδικό πρόγραμμα 

εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας του συστήματος, διεισδύει στον υπολογιστή του θύματος 

και το επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, ακόμα κι αν ο χρήστης πληκτρολογεί τη σωστή 

διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου που θέλει να επισκεφτεί, θεωρώντας πως βρίσκεται σε 

ασφαλή χώρο, ο συγκεκριμένος υπολογιστής τον “οδηγεί” μόνο σε πλαστές ιστοσελίδες.  
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Ειδικότερα, αν πρόκειται για ιστοσελίδα τράπεζας, η προσπάθεια του θύματος να 

πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του μέσω on-linebanking καταλήγει στη μεταφορά των 

χρημάτων του στους δράστες. 

Οι επιθέσεις που δέχονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς βρίσκονται σε άνοδο 

τα τελευταία χρόνια  σύμφωνα με την μελέτη  2016  Internet SecurityThreatReport της 

Symantec και αποτελούν ιδανικό στόχο επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους, την 

ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση για να προφυλαχθούν από τέτοιες απειλές.  

Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές έως πολύ μικρές οι οποίες ενώ 

διαχειρίζονται καθημερινά προσωπικά δεδομένα πελατών τους και πληρωμές μέσω 

πιστωτικών/χρεωστικών καρτών λόγω capitalcontrols δεν είναι ευαισθητοποιημένες ούτε 

διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και μέτρα προστασίας για να αντιμετωπίσουν τις 

αυξανόμενες απειλές που σχετίζονται με τον  κυβερνοχώρο όπως ransomware, επιθέσεις 

τύπου social engineering και επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS). 
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3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
 

3.1 Διαδικτυακές Απειλές στην Επιχείρηση 

 

 

Ειδικότερα λοιπόν, οι Διαδικτυακοί-Ηλεκτρονικοί Κίνδυνοι δημιουργούν πολύπλοκα 

προβλήματα μέσα σε μία επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση που συγκεντρώνει, διαχειρίζεται ή 

μεταβιβάζει δεδομένα μέσω του εταιρικού της δικτύου, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 

ηλεκτρονικής ή φυσικής απώλειας αυτών.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιστατικά ζημιών και κόστους για τις επιχειρήσεις :   

 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

 Τηλεπικοινωνίες   

 Νοσηλευτικά και Διαγνωστικά Ιδρύματα  

 Ξενοδοχειακές, Ταξιδιωτικές και Επιχειρήσεις  

 Αναψυχής  

 E-shops 

 Μεταφορικές &Logistics 

 

Επίσης είναι αισθητά διακριτές και οι διαδικτυακές απειλές οι οποίες διακρίνονται ως εξής : 

 

 Αρνητικές Ενέργειες εργαζομένων : Λόγω κλοπής εξοπλισμού ή δεδομένων με στόχο 

την πώληση ή την χρήση για εκβιασμό.  

 Αδιαφορία εργαζομένων: Αποστολή λανθασμένων δεδομένων, ελλιπής εξοπλισμός, ή 

θύματα επιθέσεων «ψαρέματος – phishing».  

 Εξωτερικές επιθέσεις: Επιθέσεις "hacker", εγκληματικά συνδικάτα που κλέβουν 

δεδομένα και ξένοι κυβερνητικοί οργανισμοί που διενεργούν βιομηχανική κατασκοπεία. 
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 Προμηθευτές και πάροχοι: Οι προμηθευτές μιας εταιρίας αποτελούν έναν σημαντικό 

παράγοντα που μπορεί να την θέσει σε μεγάλο κίνδυνο. Παράδειγμα αποτελεί το 

cloudcomputing - υπολογιστικό νέφος, που επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

και τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου. Καθώς επίσης, μέσω των κέντρων παροχών με 

ανεπαρκή επίπεδα ασφάλειας.  

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή εισβολής στην 

επιχείρηση, μέσω των προσωπικών λογαριασμών των εργαζομένων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κακόβουλες Πράξεις Εργαζομένων 

 Κλοπή Εξοπλισμού                     
 Κλοπή Δεδομένων 

 Πώληση σε Εγκληματίες 
 Εκβιασμός 

 

Αμέλεια Εργαζομένων 

 Αποστολή Λάθος Δεδομένων 
 Κλοπή Εξοπλισμού 
 Θύμα Εκβιασμού 
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Σχήμα 1. Ηλεκτρονικές και Διαδικτυακές Απειλές 

Εξωτερικές Επιθέσεις 
 

               Ακτιβισμός των Hackers 

 

 

Συνδικάτο του εγκλήματος 

 

 

 

 
 
Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

 Άρνηση υπηρεσίας 

 Κλοπή Δεδομένων 

 Άρνηση Υπηρεσίας 

 Κλοπή Δεδομένων 

Στοιχεία πίστωσης  
τραπεζικών 
συναλλαγών 

Δελτίο 
Ταυτότητας 
 

Προσωπικά 
στοιχεία 
 

Εταιρικές 
πληροφορίες 
 

Βιομηχανική Κατασκοπεία 

Άρνηση Υπηρεσίας 

Κακόβουλο λογισμικό 

Εκβιασμός 

Διακοπή Λειτουργίας Υποδομών 
Προηγμένες επίμονες 
απειλές 
 

Προμηθευτές και Πάροχοι 

 Νέφος 
 Κέντρα  Δεδομένων 
 Εξωτερικοί Πάροχοι 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Facebook 
 Twitter 

LinkedIn 

Προστατευμένες 
πληροφορίες 
σύμφωνα με την 
υγεία.  
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Eπιπρόσθετα : 

 

Τα πολύπλοκα  προβλήματα διακρίνονται ως εξής : 

 

1. Διαρροή Δεδομένων 

 

Μια επιχείρηση αντιμετωπίζει διαρκώς τον κίνδυνο να χάσει ή να της διαρρεύσουν τα 

ψηφιακά δεδομένα από το σύστημά της. Το είδος του υπολογιστή είναι αδιάφορο , 

εφόσον εδώ πρόκειται για μια παραβίαση πληροφοριών προσωπικών-διαπροσωπικών 

στοιχείων της επιχείρησης  είτε από τρίτους είτε από <<έμπιστα>> άτομα της ίδιας 

της επιχείρησης. 

 

2. Προβλήματα στο Τμήμα Ιnformation Τechnology (IT) 

 

Το τμήμα αυτό είναι υποχρεωμένο να επιλύει κάθε πρόβλημα της επιχείρησης. 

Ειδικότερα τα προβλήματα διαρροής ή απώλειας δεδομένων ή κακόβουλων 

επιθέσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να ανακαλύψει την πηγή του κακού εφόσον είναι 

καταλλήλως εκπαιδευμένο σε τέτοιου είδους διερευνήσεις, και παράλληλα να 

μπορέσει να αποφύγει ή να καθυστερήσει έστω την οποιαδήποτε διαρροή. Επίσης 

σημαντικό είναι , να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση λογισμικού ή ένα σχέδιο 

εκτάκτου ανάγκης έτσι ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως η επιχείρηση. 

 

 

3. Κρίση Εταιρικής Φήμης  

 

Στην εποχή των social media, κύριος πρωταγωνιστής είναι οι ειδήσεις και η διαρροή 

των πληροφοριών. Η φήμη μιάς εταιρίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από αυτούς 

τους δύο παράγοντες. Συνεπώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης , οι πελάτες, το 

προσωπικό καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση. Η 

εμπιστοσύνη πρέπει να ανακτηθεί και η φήμη της εταιρίας χρειάζεται προστασία . 
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4. Οικονομικές συνέπειες 

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις από ένα περιστατικό διαρροής δεδομένων είναι αμέτρητες 

καθώς ακολουθούν δικαστικές διαδικασίες από άτομα που θεωρούνται τα θύματα 

αυτής της κατάστασης. Επιπρόσθετα, οικονομικές προεκτάσεις μπορούν να 

θεωρηθούν και από τρίτους , οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποζημιώσουν  τους δικούς 

τούς πελάτες για τη διαρροή δεδομένων από μια εταιρεία  και ενδέχεται να 

απαιτήσουν και αυτοί αποζημιώσεις. Αυτά θεωρούνται προστιθέμενα έξοδα για την 

εξακρίβωση της απώλειας ή παραβίασης , για την αποκατάσταση ασφάλειας και των 

δεδομένων και συστημάτων. Φυσικά, το πιο σημαντικό όλων, είναι πως η επιχείρηση 

για όσο διάστημα είναι εκτός λειτουργίας αντιμετωπίζει απώλεια στα κέρδη της. 

 

5. Κρίση στη διοίκηση της εταιρείας 

Η απόρροια των δεδομένων  μιας επιχείρησης έχει ως συνέπεια την επίδραση της 

τιμής της μετοχής και της φήμης των στελεχών και ως αποτέλεσμα και της εταιρίας. 
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3.2 Αναγνωρίζοντας τις απειλές των «cybercriminals». 8 

 

 

Πολλοί δηλώνουν ότι η απάντηση στο ερώτημα «Τι ωθεί τους εγκληματίες 

στην διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων» είναι «γιατί είναι εγκληματίες». Όμως η 

απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Οι άνθρωποι σπάνε και ξεπερνάνε ταυτόχρονα τα 

όρια των νόμων για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι από τους λόγους 

αυτούς είναι εν μέρει δικαιολογημένοι, όπως όταν η μητέρα δεν έχει χρήματα για να 

αγοράσει το γάλα του παιδιού της, κλέβει ένα μπουκάλι γάλα δηλαδή κάποιες φορές 

γίνεται για βιοποριστικούς λόγους. Γιατί έχει σημασία το κίνητρο; Σε πολλά 

δικονομικά συστήματα, το λεγόμενο τρίγωνο του εγκλήματος απαρτίζεται από: τον 

τρόπο διάπραξης , το κίνητρο (ο λόγος διάπραξης του εγκλήματος) και η δυνατότητα 

(να είσαι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή για την διάπραξη του εγκλήματος). 

Έτσι αντιλαμβανόμενοι το κίνητρο, η εξιχνίαση του εγκλήματος γίνεται πιο εύκολη. 

Τα συνηθέστερα κίνητρα για την διάπραξη ενός cybercrime είναι: 

α) Διασκέδαση  

β) Χρηματικό όφελος.  

γ) Θυμό, εκδίκηση και άλλου τύπου συναισθήματα. 

 δ) Πολιτικά κίνητρα.  

ε) Σεξουαλικά κίνητρα.  

στ) Σοβαρές ψυχικές ασθένειες 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
8 Debra Littlejohn Shinder, Ed Tittel , «Scene of cybercrime Computer Forensics Handbook» σελ. 113-118 
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3.3 Κυβερνοεκβιασμός και Κοινωνική Δικτύωση 

 
 

3.3.1 Ransomware - Κυβερνοεκβιασμός - Λογισμικό 

 

 

Tο Ransomware ή αλλιώς Κυβερνοεκβιασμός αποτελεί ένα κακόβουλο λογισμικό το 

οποίο “κλειδώνει” τις  λειτουργίες  υπολογιστών και συστημάτων  ενώ ταυτόχρονα μπορεί 

να κρυπτογραφήσει δεδομένα και αρχεία, ζητώντας  “λύτρα”,έτσι ώστε να ανακτηθεί ο 

έλεγχος του υπολογιστή ή των συστημάτων και να  χρησιμοποιηθούν ξανά τα  μολυσμένα 

αρχεία.. Όπως έχει αποδειχθεί, είναι μια απάτη  η οποία εξελίχθηκε από  εγκληματικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κυβερνοεγκλήματος  και επιδιώκουν 

παράνομο κέρδος. Οι επιθέσεις ενάντια σε επιχειρήσεις αυξάνονται με τις επιθέσεις 

ransomware να παραμένουν ως η πιο διαδεδομένη μορφή της απειλής. Οι επιθέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ενώ χρησιμοποιούνται τεχνικές που 

βλέπουμε συχνότερα σε εκστρατείες κυβερνοκατασκοπίας. Μία επιτυχημένη επίθεση σε 

έναν οργανισμό, μπορεί ενδεχομένως να μολύνει χιλιάδες υπολογιστές, προκαλώντας μαζική 

λειτουργική ζημιά και σοβαρή βλάβη στα έσοδα αλλά και στη φήμη. Μόλις οι συμμορίες του 

κυβερνοεγκλήματος δουν ορισμένες επιχειρήσεις να υποκύπτουν σε αυτές τις επιθέσεις και 

να πληρώνουν τα λύτρα, όλο και περισσότεροι εισβολείς ακολουθούν στην προσπάθεια να 

αρπάξουν το μερίδιό τους από τα πιθανά κέρδη. Οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι πλήρως 

ενημερωμένοι για τις απειλές στις οποίες τους θέτει το ransomware και να χτίζουν κατά 

προτεραιότητα πάνω στην ασφάλειά τους. Μία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ασφάλεια 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μόλυνσης, ενώ είναι επίσης ζωτικής σημασίας και η 

εκπαίδευση των τελικών χρηστών σχετικά με το ransomware, αφού και οι επικίνδυνοι 

κυβερνοεγκληματίες βελτιώνουν συνεχώς τις τακτικές επίθεσης που χρησιμοποιούν. 

Περιστατικά ransomware παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα σε ιδιώτες, 

ελεύθερους επαγγελματίες (λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς) και σε επιχειρήσεις 

(φαρμακευτικές, εταιρίες στοιχημάτων, νοσοκομεία).     
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3.3.2 Social Engineering-Κοινωνική Δικτύωση 

 

 

Η τεχνική του Social Engineering είναι ο ευκολότερος και ο πιο διαδεδομένος τρόπος 

για έναν απατεώνα να παραβιάσει τα συστήματα ασφαλείας και να αποκτήσει πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης εκμεταλλευόμενος τον πιο αδύναμο κρίκο μιας 

επιχείρησης, τον άνθρωπο.  Τα μέσα εξαπάτησης είναι συνήθως απρόσωπα, το e-mail, το 

τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Οι απατεώνες προσποιούνται ένα συνάδελφο, ένα ανώτερο 

στέλεχος ή έναν έμπιστο εξωτερικό συνεργάτη - δικηγόρο ή επιθεωρητή. Ο απατεώνας 

συλλέγοντας πληροφορίες από τα socialmedia για το στόχο του προσπαθεί να βρεί την 

καλύτερη τακτική προσέγγισης. 

Βασικοί τομείς όπως οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, υγεία, ενέργεια και μεταφορές, 

στηρίζουν τη λειτουργία τους στην τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

Παράλληλα, πολλά από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζουν την επιτυχία τους στην 

αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

 

3.4 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο μιας Επιχείρησης 

 

 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο χρήζει ανάγκης μιας Εθνικής Στρατηγικής με συγκεκριμένο 

σχέδιο και με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερου επίπεδου αξιοπιστίας, αλλά και να επιφέρει 

μια θεμελιώδη αλλαγή στον τομέα της ασφάλειας του ψηφιακού περιβάλλοντος. Τα 

τελευταία 20 χρόνια η κοινότητα της Πληροφορικής δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει το 

απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.   

Ως εκ τούτου, πολλές φορές η αξιοπιστία του κυβερνοχώρου αμφισβητείται.  

Οι προσπάθειες για την επίτευξη καλύτερου επίπεδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δεν 

είναι ευθυγραμμισμένες. Πολλές φορές δεν κατανοείται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας 

αποτελεί βασική συνιστώσα σε μια επιτυχημένη στρατηγική προστασίας του 

κυβερνοχώρου. Χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και όχι ακόμα περισσότερες τεχνολογικές λύσεις.  
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Οι κακόβουλοι χρήστες του κυβερνοχώρου μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά 

οφέλη με λίγη αλλά μεθοδική προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα ξοδεύονται τεράστια ποσά για 

την προστασία του κυβερνοχώρου. Ως εκ τούτου, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου 

διαθέτουν εξαιρετικά κίνητρα και δυναμική, ενώ οι υπερασπιστές του συχνά απογοητεύονται 

ή παραιτούνται από την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, μιας και πιστεύουν ότι το παιχνίδι 

είναι άνισο και ότι η υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων δεν βοηθά αποτελεσματικά. 

Η αντιστροφή της παραπάνω κατάστασης απαιτεί και την αλλαγή στη σχέση κόστους-

οφέλους για τις δύο πλευρές, αυξάνοντας το κόστος για τους επιτιθέμενους και τα οφέλη για 

τους υπόλοιπους. Η πρόοδος όσον αφορά στις τεχνικές λύσεις, στο νομικό πλαίσιο και τις 

διεθνείς σχέσεις, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της παραπάνω σχέσης κόστους-οφέλους 

και να ανα-προσδιορίσει τα κίνητρα της κάθε πλευράς. Οι τρέχουσες τάσεις σε τεχνολογία 

και επιχειρηματικά μοντέλα ευνοούν τον κακόβουλο χρήστη. Νέες τεχνολογίες υιοθετούνται  

συνεχώς προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση της αγοράς, χωρίς να διαθέτουν ένα βασικό 

επίπεδο ασφάλειας, ενώ η σχεδίαση των προϊόντων φέρει σημαντικές εγγενείς αδυναμίες. Τα 

παραπάνω τα εκμεταλλεύονται με χαρακτηριστική ευκολία οι εκάστοτε επιτιθέμενοι.  

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών γνωστών προβλημάτων 

στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών. Το λογισμικό χρειάζεται και μπορεί να γίνει πιο 

ασφαλές, αν οι εταιρείες, οι πελάτες και οι κυβερνήσεις πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η καινοτομία στο χώρο των τεχνολογικών λύσεων ασφάλειας πληροφοριών είναι αναγκαία. 

Χρειαζόμαστε τεχνολογία που να μπορεί να λύσει συγκεκριμένες ανάγκες και όχι μέρος των 

αναγκών.  

Το διαδίκτυο γίνεται μήλο της έριδας μεταξύ κρατών που θέλουν να το ελέγξουν . 

Στο διαδίκτυο τα πάντα συνεχώς αλλάζουν. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, η τεχνολογία της πληροφορικής και του Internet, το όλο 

λειτουργικό περιβάλλον, καθώς και οι απειλές σε σχέση με την ασφάλεια 

πληροφοριών. Σήμερα οι πάροδοι λύσεων τεχνολογίας και οι κακόβουλοι χρήστες έχουν ένα 

δικό τους αγώνα, με χαμένους τους τελικούς χρήστες. Οι περιπτώσεις παρείσδυσης μέσω του 

internet σε Κυβερνητικές & Επιχειρηματικές υποδομές είναι σχεδόν κανόνας και όχι 

εξαίρεση.  
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Προσωπικοί υπολογιστές, ασύρματοι κόμβοι και φορητές συσκευές βρίσκονται υπό απειλή. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε μια σειρά από θεμελιώδεις αλλαγές στην τεχνολογία και 

τη χρήση της, που απαιτούν εξίσου θεμελιώδεις αλλαγές σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια 

πληροφοριών. Η τεχνολογία της πληροφορικής έχει εξελιχθεί από ένα μέσο 

αυτοματοποίησης διεργασιών, σε ένα ουσιαστικό κομμάτι της κοινωνίας.  

Το ίδιο επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών, αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας που 

είχε παραδοσιακά συνδεθεί με τις κρίσιμες υποδομές (παροχή νερού, ηλεκτρισμού, 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) είναι πλέον απαραίτητο και για την τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται από Κυβερνητικούς Οργανισμούς και επιχειρήσεις, προκειμένου να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους από το διαδίκτυο.  

Τα πρότυπα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται σήμερα, αναπτύχθηκαν σε έναν κόσμο στον 

οποίο οι υπολογιστές ήταν αντικείμενο απάτης από το εσωτερικό του Οργανισμού - και σε 

μικρότερο ποσοστό από το εξωτερικό του Οργανισμού. Ωστόσο αυτό έχει αλλάξει τα 

τελευταία πέντε χρόνια, με τη ραγδαία αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πλέον 

παρακολουθούμε οργανωμένες - στοχευμένες επιθέσεις σε επιχειρήσεις και κρατικούς 

Οργανισμούς. Βρισκόμαστε στην εποχή όπου το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της κρίσιμης 

υποδομής ενός κράτους και η διακοπή παροχής του έχει τεράστιες συνέπειες σε οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο.  

 

Το κυβερνο-έγκλημα απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ των 

κρατών. Η έγκριση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συγκεκριμένο πλάνο δράσεων για το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο, αποτελεί θετική εξέλιξη. Το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. 

διαρθρώνεται σε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες έχουν σαν στόχο την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων στο διαδίκτυο – κυβερνοχώρο, όπως σκιαγραφήθηκαν 

παραπάνω: 

• Επίτευξη μεγαλύτερου επίπεδου ανθεκτικότητα σε επιθέσεις. 

• Δραστική μείωση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. 

• Ανάπτυξη πολιτικής κυβερνο άμυνας. 

• Ανάπτυξη των βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. 

• Να δημιουργηθεί μια συνεκτική διεθνής πολιτική για τον κυβερνοχώρο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με γνώμονα την προώθηση των βασικών αξιών της Ε.Ε. 
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Ωστόσο, πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί η έννοια της 

παγκόσμιας δικαιοδοσίας του διαδικτύου, πριν από τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων 

για το κυβερνο-έγκλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι πολλές Κυβερνητικές υποδομές βρίσκονται υπό 

ασφυκτική πολιορκία από άλλες χώρες, που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

εθνικού και βιομηχανικού τύπου πληροφορίες. Κάποια κράτη δεν περιορίζονται στη συλλογή 

μυστικών πληροφοριών, αλλά επεκτείνουν τη δράση διενεργώντας στοχευμένες επιθέσεις σε 

κρίσιμες Στρατιωτικές& άλλες υποδομές. Δεν είναι τυχαίο που χώρες όπως οι ΗΠΑ έχουν 

δημιουργήσει ειδικές μονάδες με στόχο την εκδήλωση κυβερνο-επιθέσεων στα πλαίσιο μιας 

εκστρατείας.  

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων, είναι 

σημαντικό να επικεντρωθούμε στο σύνολο των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα τέτοιο 

περιστατικό στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι κατά την 

αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να λάβουμε υπόψη μας παράγοντες όπως το ανθρώπινο 

δυναμικό, την τεχνολογία και τις διαδικασίες και πολιτικές ασφάλειας που ακολουθεί η 

εταιρία. Κατά τον υπολογισμό του Κινδύνου λαμβάνεται υπόψη τόσο η πιθανότητα ενός 

συμβάντος όσο και το οικονομικό αντίκτυπο της εκδήλωσης του συμβάντος. Μια 

αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δύο 

μέρη της εξίσωσης του κινδύνου: την πιθανότητα και τις συνέπειες. Η δημιουργία πολιτικών 

και διαδικασιών ασφάλειας των πληροφοριών είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσει 

κανείς, επειδή μπορεί να επηρεάσει και τις δύο μεταβλητές κινδύνου. Με την εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας, ένας οργανισμός μπορεί να μειώσει την έκθεση της 

επιχείρησης σε επιθέσεις και να μειώσει την πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό 

παραβίασης ασφάλειας συστημάτων. Επιπλέον, η συνεχής παρακολούθηση οδηγεί σε 

ταχύτερη ανίχνευση, διερεύνηση και μετριασμού, τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος 

που προκύπτει από ένα συμβάν ασφαλείας. 

 αρά το γεγονός ότι αυτά τα βήματα μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των επιτυχημένων 

επιθέσεων, δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε πως οι διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας 

των πληροφοριών μπορούν να προστατεύσουν πλήρως την εταιρία από περιστατικά 

ασφαλείας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα εξελιγμένα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να 

επιτιθέμενους. 
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3.4.1 Βασικές Έννοιες της Ασφάλειας . 9 

 

 

α)Εμπιστευτικότητα . Η εμπιστευτικότητα αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων από 

την πρόσβαση µη εξουσιοδοτημένων χρηστών. Για την επίτευξη της εμπιστευτικότητας 

απαιτείται περιορισμός της πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα µόνο στους νόμιμους  

χρήστες. 

β) Ακεραιότητα. Η διατήρηση της ακεραιότητας συνδέεται µε την προστασία των 

δεδομένων  από τυχόν τροποποίηση (προσθήκη, διαγραφή). Η αλλοίωση της ακεραιότητας 

μπορεί να προκύψει εξαιτίας κάποιου λάθους στο σύστημα ή ακόμα να είναι αποτέλεσμα 

δόλιας ενέργειας.  

γ)∆ιαθεσιμότητα Η διαθεσιµότητα σχετίζεται µε τη δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των 

συστημάτων και των δεδομένων, όταν ή όποτε απαιτείται. Στις επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης υπάρχει παραβίαση της διαθεσιμότητας, όταν δεν επιτρέπεται στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στους πόρους του συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Χρ. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, Ψηφιακή Εγκληματικότητα, εκδόσεις Β.Ν.Κατσαρού Αθήνα 2005, σελ. 2-3-4 
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4 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΤΟΥΣ 

 

 
4.1 Τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα; 

 

 
Αρχικά τα πληροφοριακά συστήματα είναι ένα σύνολο το οποίο αποτελείται από πέντε 

στοιχεία, τα οποία αλληλοεπιδρούν ταυτόχρονα μεταξύ τους και με το περιβάλλον με σκοπό την 

παραγωγή και τη διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στα πλαίσια ενός οργανισμού μιας επιχείρησης . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι συστήματα τα οποία στηρίζουν ανθρώπινες 

δραστηριότητες εστιάζοντας στις απαιτήσεις που αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου 

αλλά και του συστήματος. Επομένως οι σχεδιαστές θα πρέπει να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα έχοντας υπόψη τους την ομαλή και σωστή 

λειτουργία του οργανισμού. Άρα ένας παράγοντας αποτυχίας των πληροφοριακών 

συστημάτων αποτελεί η ιδιαίτερη έμφαση ως προς την τεχνική πλευρά του συστήματος και 

όχι ως προς την κοινωνική. Παράλληλα, ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να έχει πλήρη 

επιτυχία από τεχνικής άποψης αλλά παράλληλα να αποτύχει οργανωτικά. 

 

 

 

 

Άνθρωποι 

Λογισμικό Υλικό 
 

Δεδομένα 
 

Διαδικασίες 
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Μερικοί σχεδιαστές δεν εκτιμούν πόσο σημαντικός παράγοντας είναι άνθρωπος, κατά 

συνέπεια να μην τον λαμβάνουν υπόψη κατά τη σύσταση του πληροφοριακού συστήματος.  

Ακόμα ένας παράγοντας που οδηγεί στην αποτυχία των πληροφοριακών συστημάτων είναι 

ότι υπάρχει έλλειψη στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της διαχείρισής τους. Επομένως στη 

διαδικασία της ανάπτυξης των πληροφορικών συστημάτων πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο 

προσδιορισμός των ανθρωπίνων αναγκών, ο οποίος προϋποθέτει ικανότητες που δεν 

υπάρχουν στους προγραμματιστές και αναλυτές. Αυτό γίνεται διότι οι αναλυτές και οι 

προγραμματιστές έχουν και βασίζονται μόνο στις τεχνικές γνώσεις και δεν κατέχουν αλλά 

ούτε προσδίδουν ιδιαίτερη έμφαση ως προς το κομμάτι της ανθρώπινης ψυχολογίας και 

συμπεριφοράς. Έτσι λοιπόν τα πληροφοριακά συστήματα αναπτύχθηκαν ραγδαία και 

εξαπλώθηκαν ταυτόχρονα , με αποτέλεσμα τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικά και η αποδοτικότητά αλλά και η ταχύτητα διενέργειας των 

επιχειρηματικών διαδικασιών να αυξάνεται συνεχώς. Μαζί με αυτά ταυτόχρονα , 

δημιουργήθηκαν αρκετοί κίνδυνοι ,ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να οδηγούν σε 

καταστροφικά για την επιχείρηση αποτελέσματα όπως η απώλεια και  η κλοπή σημαντικών 

οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.  
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4.2 Παράγοντες κινδύνου 

 

 

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες  κινδύνου που αφορούν  τα πληροφοριακά συστήματα είναι:  

 

 η επίδραση των εξωτερικών δυνάμεων δεν ελέγχεται επαρκώς 

 τα πληροφοριακά συστήματα δεν λειτουργούν με βάση τους κανόνες και τα πρότυπα 

λειτουργίας 

 Δυσλειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού,  

 Ανθρώπινη συμπεριφορά,  

 Δεν αξιοποιούνται οι πόροι της επιχείρησης όπως αναλογεί π.χ. το κεφάλαιο.  

 

 

Όταν μία επιχείρηση προσπαθεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εξυπακούεται πως θα υπάρχουν αδύναμα σημεία , 

τα οποία είναι δύσκολο να ενισχυθούν  με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ζημίες. 

Οι αδυναμίες αυτές μπορεί να είναι :  

 Το φυσικό περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος(π.χ. το κτίριο ) 

 Οι φυσικές καταστροφές και οι δυσχέρειες του περιβάλλοντος 

 Οι δυσλειτουργίες και βλάβες του λογισμικού 

 Η κλοπή σημαντικών δεδομένων , σημαντικών πληροφοριών  

 Ο ανθρώπινος παράγοντας, με το οποίο όλα είναι απρόβλεπτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Κίνδυνοι πληροφοριακών συστημάτων 
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Οι κίνδυνοι των πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να προέρχονται από πολλές 

πηγές. Σε περίπτωση που αγνοηθούν μπορούν να αποβούν μοιραίοι. Τα κύρια σημεία που 

αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των κινδύνων, είναι η πρόσβαση στο δίκτυο του 

οργανισμού, η ακεραιότητα των πληροφοριών και δεδομένων του και η απόκτηση και 

ανάπτυξη των λογισμικών. 

Οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να παρουσιαστούν κατά την περίοδο λειτουργίας ενός 

πληροφοριακού συστήματος καθώς και την περίοδο της ολοκλήρωσής του, μπορούν να 

ανιχνευτούν από εξειδικευμένο προσωπικό που κατέχει όχι μόνο γνώσεις και εμπειρίες αλλά 

και αντιληπτικότητα ώστε να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Παρακάτω αναφέρονται έξι 

σημαντικές κατηγορίες κινδύνων που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα πληροφοριακό 

σύστημα:  

 

 

 

• Οι Φυσικές Απειλές (NaturalThreats): Οι φυσικές απειλές όπως οι πλημμύρες και οι 

σεισμοί δεν επικεντρώνονται μόνο στα πληροφοριακά συστήματα αλλά έχουν άμεση σχέση 

με τις κτηριακές υποδομές του οργανισμού αλλά και έμμεση με τα πληροφοριακά 

συστήματα που στεγάζονται εκεί. Αυτό έχει ως συνέπεια τέτοιες καταστροφές να 

δημιουργήσουν προβλήματα που θα ενισχύσουν το κόστος και το χρόνο πραγματοποίησης 

του έργου.  

 

• Οι Ανθρώπινες Απειλές (Human Threats): Στις ανθρώπινες απειλές βρίσκονται τα άτομα τα 

οποία προκαλούν βλάβες στο λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος αποτελούν είτε 

ανταγωνιστές που αποσκοπούν να βλάψουν την αξιοπιστία, ακεραιότητα και την 

εμπιστευτικότητα του οργανισμού και του έργου του, καθώς και άτομα που αποτελούν το 

ίδιο το προσωπικό του οργανισμού επιχείρησης που τα προκαλούν για προσωπικούς λόγους. 
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 • Οι Κίνδυνοι Τεχνολογίας (Dangers of Technology): Οι κίνδυνοι της τεχνολογίας 

αποτελούν τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από την εισαγωγή νέων συστημάτων 

σε έναν οργανισμό εξαιτίας την μη δυνατότητας να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις τους. Ακόμα ο μη κατάλληλος εξοπλισμός της νέας τεχνολογίας μπορεί να 

δημιουργήσει διάφορα προβλήματα όπως το να βγει εκτός προγράμματος στους στόχους που 

έχει θέσει.  

 

• Το Θεσμικό-Φυσικό Περιβάλλον Έργου (Institutional-NaturalEnvironment Project): Με 

τον όρο «θεσμικό» περιβάλλον του έργου αναφερόμαστε σε εκείνους τους θεσμούς τους 

οποίους πρέπει να εφαρμόσει και αναπτύξει το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού έτσι 

ώστε να πειθαρχεί με αυτούς για να αποφύγει ενδεχόμενες κυρώσεις για θεσμική ανυπακοή 

αποτέλεσμα που θα προκαλέσει μεγάλες οικονομικές ζημίες αλλά και χάσιμο πολύτιμου 

χρόνου. Με τον όρο «φυσικό» περιβάλλον έργου αναφερόμαστε στις εγκαταστάσεις του 

οργανισμού που στεγάζονται τα πληροφοριακά συστήματα.  

 

 

Σε περίπτωση που στεγάζονται σε παλαιές εγκαταστάσεις προκύπτει το ενδεχόμενο να 

υπάρχει πρόβλημα σε θέματα όπως η παροχή ηλεκτρισμού το οποίο μπορεί να καταστεί 

δυνατό να επιφέρει τη διακοπή λειτουργίας αλλά και την καταστροφή του εξοπλισμού 

(λογισμικού, απώλεια δεδομένων). 

 

 • Οι Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι (DangersOperational): Οι κίνδυνοι αυτοί αναφέρονται στην 

αδυναμία της προσάρτησης νέας τεχνολογίας σε κάθε οργανισμό που έχει σαν αποτέλεσμα 

την εμπόδιση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Αυτός ο κίνδυνος 

προκαλείται από τις τυχόν καθυστερήσεις της υλοποίησης του έργου αλλά και της μη 

κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού του οργανισμού.  

 

• Οι Κίνδυνοι Οργάνωσης Έργου (Dangers of Organisation of Work): O κίνδυνος αυτός 

αναφέρεται στην οργάνωση και τη δομή του έργου. Έχει σχέση άμεσα με τα άτομα τα οποία 

έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και το σχεδίασμά του. Σε περίπτωση που υπάρχει 

έλλειψη εκπαίδευσης των ειδικών, ανεπάρκεια τεχνογνωσιών και μη λήψη αποφάσεων 

μπορεί να προκαλέσει οικονομικά και χρονικά ζητήματα στον οργανισμό. 

 

4.4 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Αποφυγή των κινδύνων 
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Η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελείται από ένα οργανωμένο πλαίσιο10 από 

αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την 

προστασία του. Ειδικότερα:  

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

του πληροφοριακού συστήματος και την μείωση κινδύνου.  

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

λεπτομερειών σχετικά με το γεγονός της ζημίας που υπέστη το πληροφοριακό 

σύστημα, όπως για παράδειγμα την αναχαίτιση και την αντιμετώπιση διάφορων 

περιστατικών  

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

ενός πληροφοριακού συστήματος αλλά και την έρευνα για την πηγή του 

προβλήματος.  

 Την φύλαξη (Protection), η οποία με τη σειρά της συμπεριλαμβάνει στην 

πρόληψη και την θεραπεία.  

 Η εξέταση (audit).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10Πληροφορίες από επίσημη σελίδα 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA
%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89
%CE%BD 
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5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

5.1 Ο οικονομικός αντίκτυπος  των  διαδικτυακών  κινδύνων και προσδιορισμός 

του κόστους 

 

 

Οι περισσότερες εταιρείες ζουν με τον φόβο της παραβίασης των δεδομένων τους με 

τα προσωπικά στοιχεία των πελατών και των εργαζομένων τους. Οι καταστάσεις αυτές, 

γίνονται ολοένα και πιο συχνές , με αποτέλεσμα οι εταιρείες να υποστούν μεγάλες δαπάνες. 

Σύμφωνα με τις έρευνες ενός κορυφαίου πάροχου παγκοσμίως στο χώρο του λογισμικού 

ασφαλείας εν ονόματιSymantec11, αναφέρεται πως οι απειλές στον κυβερνοχώρο αυξάνονται 

συνεχώς. Μεταξύ του 2006 και του 2007 πραγματοποιήθηκε μια αύξηση 500% και στη 

συνέχεια μεταξύ του 2007 και του 2008 υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει πως σε δύο μόνο 

χρόνια, συνέβη μια αύξηση 1000% νέων απειλών για τους εταιρικούς χρήστες του 

διαδικτύου. Συμπερασματικά λοιπόν, είναι αντιληπτό πως με αυτή την συνεχή εξάπλωση των 

κινδύνων μέχρι προσφάτως,  η επίδραση αυτών των κινδύνων και το κόστος που επιφέρουν 

στην χρηματιστηριακή αγορά  δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο. Η χρηματιστηριακή 

αγορά και η τιμή της μετοχής της εκάστοτε εισηγμένης επιχείρησης επηρεάζεται κατά πολύ. 

Σύμφωνα με μια μελέτη των Kevin.Gatzlaffκαι KathleenA. McCulloughπάνω σε ένα δείγμα 

77 περιστατικών παραβίασης δεδομένων από το 2004 έως και το 2006 παρατηρήθηκε πως η 

σχέση της τιμής της μετοχής με το συνολικό αποτέλεσμα των δεδομένων παραβίασης είναι 

αρνητική και στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα , σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις με 

υψηλές προοπτικές ανάπτυξης(ο λόγος της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς τη λογιστική 

αξία ανά μετοχή είναι ψηλός)δέχονται υψηλές αρνητικές έκτακτες αποδόσεις οι οποίες 

αφορούν την παραβίαση δεδομένων.  

Παρομοίως αξιοσημείωτο είναι πως το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά 

τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω της παραβίασης δεδομένων για την τιμή της μετοχής της 

εταιρείας.  

                                                
11https://www.symantec.com/en/uk 
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Σε πρόσφατες χρονικές περιόδους του δείγματος η αρνητική αντίδραση της αγοράς σε 

μια παραβίαση δεδομένων είναι πιο σημαντική. Άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν πολλαπλές 

ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις των περιστατικών παραβίασης δεδομένων. Ειδικότερα 

αποδεικνύεται πως τα περιστατικά παραβίασης δεδομένων επηρεάζουν αρνητικά την 

κερδοφορία της επιχείρησης, τους κινδύνους και τις διαφάνειες των πληροφοριών. Το άμεσο 

κόστος που θα προκύψει στην επιχείρηση λόγω της ελλιπούς ασφάλειας των δεδομένων της, 

σχετίζεται με αποζημιώσεις λόγω της διαρροής των δεδομένων και με έμμεσες δαπάνες όπως 

η μείωση των πωλήσεων , του μεριδίου αγοράς κ.λπ. Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν την 

αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη δυσφήμιση της επιχείρησης, την 

απώλεια εμπιστοσύνης του πελάτη και τελικά την απώλεια του μεριδίου αγοράς και των 

πωλήσεων. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, φαίνεται ότι η αγορά δεν τιμωρεί τις επιχειρήσεις 

που αντιμετωπίζουν μια τέτοια επίθεση , τιμωρεί όμως τις επιχειρήσεις που βασίζουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Συνεπώς, αυτές καθαυτές πρέπει να 

διασφαλίσουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και επίσης να βρίσκονται σε θέση να τα 

εφαρμόσουν. Η έκθεση της Juniper διαπιστώνει ακόμα ότι ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι ότι δεν 

λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα αλλά  το γεγονός ότι  δεν εφαρμόζονται με συνέπεια. Από 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 69% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα επικοινωνούσε 

αμέσως με κάποιον σε περίπτωση που διαπίστωνε κάποιο περιστατικό επίθεσης στον 

κυβερνοχώρο ενώ το 18% δηλώνει θα περιμένει μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Παρά 

το γεγονός ότι περίπου η μια στις δυο επιχειρήσεις διεθνώς έχουν πέσει θύματα κυβερνο-

επιθέσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, το 86% αυτών, δηλώνουν ασφαλείς έναντι των 

ψηφιακών επιθέσεων και παράλληλα ότι κάνουν αρκετές ενέργειες προκειμένου να 

μετριάσουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων αυτών. Αυτό αποτυπώνει έκθεση της Juniper 

Research σχετικά με τη στάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στις επιθέσεις και 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Συμπερασματικά  λοιπόν, είναι κατανοητό πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως οι 

ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι έχουν αρνητική επίδραση σε σχέση με την αγορά και 

τη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής στην επιχείρηση που πλήττεται. 
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5.1.1 Προσδιορισμός Κόστους - Ειδικευμένο Ινστιτούτο 
 

 
Ponemon Institute 
 
Το Ponemon Institute12 είναι ένα διαπιστεύμενο ινστιτούτο το οποίο διεξάγει έρευνες σχετικά 

με  την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων και την πολιτική 

ασφαλείας των πληροφοριών. Ο στόχος του είναι να καταφέρουν οι επιχειρήσεις τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα να έχουν μια σαφέστερη κατανόηση των τάσεων στις 

αντιλήψεις και τις πιθανές απειλές που θα επηρεάσει τη συλλογή, διαχείριση και προστασία 

των προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με άτομα και οργανώσεις. Η 

έρευνα PonemonInstitute ενημερώνει τις οργανώσεις για το πώς είναι δυνατόν να 

βελτιώσουνε την κατάσταση των πρωτοβουλιών τους για την προστασία των δεδομένων και 

να ενισχυθεί το εμπορικό σήμα και η φήμη τους ως μια αξιόπιστη επιχείρηση. 

Εκτός από την έρευνα, τοPonemon Institute παρέχει στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία 

ή την ενίσχυση πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, 

και την ασφάλειά τους. Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι  επιτυγχάνονται, οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να αναλάβουν και να αξιολογήσουν τις πρακτικές τους και τη συμπεριφορά 

τους στα εργαστήρια και στα προγράμματα κατάρτισης. 

Το Ponemon Institute αποτελεί τη μητρική οργάνωση του Συμβουλίου Διαχείρισης 

Πληροφοριών (RIM). Το Συμβούλιο RIM αντλεί το όνομά του από την πρακτική της 

Διοίκησης Υπεύθυνος Πληροφοριών, είναι ένα πλαίσιο δεοντολογίας και μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για τη διαχείριση των πληροφοριών προσωπικών και ευαίσθητων εργαζομένων, 

των πελατών και των επιχειρήσεων. 

Τα μέλη του Συμβουλίου RIM είναι πρωταθλητές της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στις 

οργανώσεις τους. Μέσω ομάδων εργασίας και ειδικών έργων, τα μέλη της RIM μας 

δημιουργούν πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 

δεδομένων που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις. 

 

                                                
12https://www.ponemon.org/ 
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Παρακάτω υπάρχει ενδεικτικά ένα διάγραμμα με το μέσο συνολικό οικονομικό αντίκτυπο 

των διαδικτυακών επιθέσεων ανά χώρα. Όπως φαίνεται οι ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν 

τον μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπό. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 113: Μέσο συνολικό οικονομικό αντίκτυπο των διαδικτυακών επιθέσεων ανά χώρα στις οποίες 
έχει διεξαχθεί έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis”: Benchmark research sponsored by Symantec 
Independently Conducted by Ponemon Institute LLC, May 2013 
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Στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το μέσο μέγεθος των δεδομένων που έχουν 

παραβιαστεί σε οργανισμούς για τις δέκα χώρες στις οποίες διεξάγεται η έρευνα. Όπως 

φαίνεται, οι οργανισμοί στις ΗΠΑ, την Ινδία και τον Αραβικό χώρο καταγράφουν το 

μεγαλύτερο μέσο αριθμό εγγράφων που έχουν χαθεί ή κλαπεί.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2: Μέσο μέγεθος των δεδομένων που έχουν παραβιαστεί 
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Πραγματοποιήθηκε μια ετήσια μελέτη του έτους 2015 σύμφωνα με Ponemon Institute, η 

οποία διεξήχθη σε 11 χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τον Καναδά (για πρώτη 

φορά), Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Αραβική 

Cluster, η Βραζιλία και η Ινδία, με συνολικό δείκτη αναφοράς δείγμα των 350 οργανισμών. 

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το μέσο κατά κεφαλή κόστος παραβίασης14 δεδομένων άνω 

των τριών ετών που εκφράζονται στις ΗΠΑ δολάρια για 11 μελέτες ανά χώρα. Όπως 

φαίνεται, υπάρχει σημαντική διακύμανση μεταξύ samples.5 χώρα Το ενοποιημένο μέσο κατά 

κεφαλή κόστος για όλες τις χώρες ήταν $ 154 σε σύγκριση με το μέσο όρο $ 145 κόστος 

υπολογίζεται το περασμένο έτος (εκτός από τον Καναδά). Οι ΗΠΑ και η Γερμανία 

εξακολουθούν να έχουν την υψηλότερη κατά κεφαλήν κόστος σε $ 217 και $ 211 αντίστοιχα. 

Η Ινδία και η Βραζιλία είχε το χαμηλότερο κόστος σε $ 56 και $ 78, αντίστοιχα. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  3 :  Το μέσο κατά κεφαλή κόστος παραβίασης δεδομένων σε διάστημα τριών 

ετών. 

 * Τα ιστορικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα Ενοποιημένη άποψη (FY 2015 = 350, FY 2014 = 

315, FY 2013 = 277 

                                                
14 Κατά κεφαλήν κόστος ορίζεται ως το συνολικό κόστος της παραβίασης δεδομένων διαιρείται με το μέγεθος 
της παραβίασης δεδομένων (δηλαδή, ο αριθμός των χαμένων 
ή κλαπεί αρχεία). 
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Η παρακάτω πίτα δείχνει την κατανομή των 350 συμμετεχόντων οργανισμών μέσα σε 11 

χώρες. Είναι αντιληπτό , πως οι ΗΠΑ καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς με 62 

οργανισμούς και ο Καναδάς το μικρότερο δείγμα με 21 οργανισμούς. 

 

 
 

 
Πίτα 1: Kατανομή 350 συμμετέχοντων οργανισμών σε 11 χώρες 
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Παρακάτω το διάγραμμα 4 παρουσιάζει το συνολικό μέσο κόστος της παραβίασης 

δεδομένων για 11 χώρες στη μελέτη του 2015. Όπως φαίνεται, όλες οι χώρες παρουσίασαν 

αύξηση στο μέσο συνολικό κόστος τον προηγούμενο χρόνο. Το δείγμα των ΗΠΑ 

παρουσίασε το υψηλότερο συνολικό μέσο κόστος κυμαινόμενο σε περισσότερα από 

6.530.000 όπου δεύτερη ήρθε  η Γερμανία στα 

4.890.000 $. Αντίθετα, η Βραζιλία και η Ινδία  παρουσίασαν το χαμηλότερο συνολικό μέσο 

κόστος στα 1,77 $ εκατομμύρια ευρώ και 1.460.000 $, αντίστοιχα. 

 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συνολικό μέσο κόστος της παραβίασης δεδομένων 
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Τα βαθύτερα αίτια της παραβίασης δεδομένων 
 

Για να υπάρχει η παραβίαση δεδομένων , σίγουρα υπάρχουν και αιτίες για αυτή την 

παραβίαση. Τα περισσότερα περιστατικά προέρχονται από κακόβουλες ή εγκληματικές 

επιθέσεις ,  λιγότερο από τον ανθρώπινο παράγοντα  και πιο λίγο από τις δυσλειτουργίες 

συστημάτων. Οι  κακόβουλες ή εγκληματικές  επιθέσεις  ή επιθέσεις από αμελείς είναι οι  

πιο συχνές αιτίες  της παραβίασης δεδομένων παγκοσμίως .15  

 

Η πίτα παρέχει μια περίληψη των κύριων βασικών αιτιών της παραβίασης δεδομένων σε 

ενοποιημένη βάση για τις  11 χώρες που εκπροσωπούνται στην έρευνα. Σαράντα επτά τοις 

εκατό των περιστατικών περιλαμβάνει ένα κακόβουλο ή εγκληματική επίθεση, το 25 τοις 

εκατό αφορούν αμέλεια από υπάλληλο ή ο εργολάβο (ανθρώπινος παράγοντας), και 29 τοις 

εκατό αφορούν δυσλειτουργίες του συστήματος που περιλαμβάνει τόσο η πληροφορική και 

οι επιχειρησιακές διαδικασιών failures. 

 

 
Πίτα 2 : Βασικές αιτίες παραβίασης δεδομένων 

 
                                                
15 Αμελείς είναι άτομα που προκαλούν παραβίαση δεδομένων, λόγω της απροσεξίας τους, όπως καθορίζεται 
σε μια θέση δεδομένων 
παραβίαση της έρευνας. Κακόβουλες επιθέσεις μπορεί να προκληθεί από χάκερ ή ποινικές μυημένους 
(εργαζόμενοι, εργολάβοι ή άλλα 
τρίτους). 
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Το διάγραμμα 5 αναφέρει τρεις βασικές αιτίες του κατά κεφαλήν κόστους της παραβίασης 

δεδομένων.  Το 2015, το κόστος των παραβιάσεων δεδομένων οφείλεται σε κακόβουλες ή 

εγκληματικές επιθέσεις οι οποίες  αυξήθηκαν από  $ 159  προς $ 170. Αυτό είναι σημαντικά 

υψηλότερο από το κατά κεφαλήν κόστος για τις παραβάσεις που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία του συστήματος και ανθρώπινους παράγοντες($ 142 και $ 137, αντίστοιχα). 

 Το 2014,οι δυσλειτουργίες του συστήματος κατά μέσο όρο είναι $ 126 και το ανθρώπινο 

λάθος είναι κατά μέσο όρο $ 117 

 

 

 
 

 
 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : Κόστος σχετιζόμενο με βασικές αιτίες παραβίασης δεδομένων 
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Το διάγραμμα 6 παρουσιάζει τα κυριότερα αίτια της παραβίασης δεδομένων για τα δείγματα 

11 χωρών.  Στο 56 τοις εκατό, εταιρείες στις  αραβικές χώρες είναι πιο πιθανό να βιώσουν 

μία  κακόβουλη ή εγκληματική επίθεση. Αντίθετα, εταιρίες της  Ινδίας και της Βραζιλίας 

είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν τέτοιες παραβιάσεις δεδομένων. Αντ 'αυτού, οι ινδικές 

εταιρείες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν  μια παραβίαση δεδομένων που προκαλείται 

από μια δυσλειτουργία του συστήματος ή την αποτυχία της επιχειρηματικής διαδικασίας. Οι 

εταιρίες της Βραζιλίας και της Αυστραλίας  είναι πιο πιθανό να βιώσουν μια παραβίαση των 

δεδομένων που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος. 

 
 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  6: Κατανομή του δείγματος αναφοράς με βασική αιτία της παραβίασης 
δεδομένων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 : Κατά κεφαλή κόστος για τρεις βασικές αιτίες της παραβίασης δεδομένων 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως οι παραβιάσεις από  κακόβουλες επιθέσεις είναι πιο δαπανηρές 

σε παγκόσμιο επίπεδο απ’ ότι οι παραβιάσεις που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία του 

συστήματος και τους ανθρώπινους παράγοντες. Εκτίμηση του κόστους ενός διαδικτυακού 

κινδύνου σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό των μεταβλητών που συνθέτουν την 

εξίσωση του κινδύνου ώστε να παρέχει μια σταθερή βάση για την καθοδήγηση όλων των 

αποφάσεων για τη διαχείριση  αυτού του κινδύνου.  

Μέσα από αυτόν τον κλάδο έχουν δημιουργηθεί ορισμένοι κανόνες που παράγουν 

γενικευμένες εκτιμήσεις για τον υπολογισμό του κόστους, όπως ότι ο προϋπολογισμός του 

συνολικού κόστους από κυβερνοεπιθέσεις στο 1,5% των εσόδων μιας επιχείρησης (όπως 

προτείνεται από Forester ή Gartner). 
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Ενδεικτικά το κόστος ανά κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Ponemon Ιnstitute για παραβιάσεις δεδομένων στην Αμερική φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα16: 
 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Κόστος ανά κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16Πηγή 2015 – Cost of Data Breach Study Global Analysis – Ponemon Institute Research Report 
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Η παρακάτω πίτα  παρουσιάζει την κατανομή της αναφοράς οργανώσεων με συνολικό 

αριθμό απασχολούμενων. Το μεγαλύτερο τμήματα περιλαμβάνει εταιρείες με περισσότερους 

από 1.000 εργαζόμενους. 

 

 

 

 
Πίτα  3 :  Η παγκόσμια βάση του προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 

 

Η φετινή μελέτη του PonemonInstitute διαπίστωσε πως ο μέσος όρος των ενοποιημένων 

παρουσιάζει συνολικό κόστος της παραβίασης δεδομένων 4.000.000$.Η μελέτη αναφέρει 

επίσης ότι το κόστος για κάθε απώλεια ή κλοπή των αρχείων που περιέχουν ευαίσθητες και 

εμπιστευτικές πληροφορίες που αυξήθηκε από ένα ενοποιημένο μέσο όρο, είναι $ 154 έως $ 

158.Εκτός από τα δεδομένα κόστους, η παγκόσμια μελέτη τοποθετεί την πιθανότητα μιας 

σημαντικής παραβίασης δεδομένων που αφορούν 10.000 χαμένα ή κλεμμένα αρχεία μέσα 

στους επόμενους 24 μήνες κατά 26%.Η έρευνα περιλάμβανε τη συλλογή λεπτομερών 

πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της παραβίασης δεδομένων. Για τους 

σκοπούς αυτής της έρευνας, η παραβίαση δεδομένων εμφανίζεται όταν τα ευαίσθητα, 

προστατευτικά  ή εμπιστευτικά δεδομένα  έχουν χαθεί ή κλαπεί και είναι σε κίνδυνο. 
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5.2 Διαχείριση Οικονομικών Επιπτώσεων και Χρήση Ασφαλιστικών Προϊόντων 

Ο πιο σωστός τρόπος για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή 

τους. Κάθε κίνδυνος είναι διαφορετικός, συνεπώς απαιτούνται διάφοροι τρόποι για τη σωστή 

κάλυψη των επιχειρήσεων. 

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

Standards Institute αναλαμβάνει να δημιουργήσει μια πρακτική μεθοδολογία, την οποία οι 

εταιρείες μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν για να προλάβουν τόσο τους κινδύνους όσο 

και τις πιθανές οικονομικές απώλειες που δημιουργούνται από την έλλειψη εκτίμησης των 

αλληλεξαρτήσεων των κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Η μεθοδολογία αποτελείται από έξι 

στάδια : 

 

1. Δημιουργία Θέσης υπευθύνου του προβλήματος 

Ανώτερα στελέχη όπως οCEOή CFO θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αναλαμβάνουν και να δημιουργούν στρατηγικές οι οποίες θα έχουν τον έλεγχο 

του συστήματος στον κυβερνοχώρο. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τους στα 

μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών 

κινδύνων και περαιτέρω του οικονομικού εγκλήματος.  

 

2. Σχηματισμός ομάδας διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου 

Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει τη στρατηγική για το 

επόμενο στάδιο, το οποίο είναι ο διορισμός της ομάδας διαχείρισης 

κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό την ασφάλεια της επιχείρησης εν ολίγοις των 

δεδομένων της. Τα μέλη της ομάδας  αυτής θα πρέπει να είναι αυστηρώς επαρκώς 

ενημερωμένα με τις εξελίξεις στον κυβερνοχώρο έτσι ώστε να πραγματοποιείται 

μέσω αυτών συνεχής ανατροφοδότηση νέων πληροφοριών με αποτέλεσμα την 

ανανέωση της στρατηγικής και της πληρότητά της απέναντι στις απαιτήσεις. 
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3. Διαπροσωπικές συναντήσεις/τηλεδιασκέψεις 

Οι προκλήσεις είναι έντονες και καθημερινές και λόγω αυτών οι διαπροσωπικές 

συναντήσεις πρέπει να είναι τακτικές και συνεπείς για την καλύτερη στρατηγική 

αντιμετώπισης. Μέσω αυτών ενισχύεται ο βαθμός επικοινωνίας , η οποία είναι 

κατασταλτικός παράγοντας για την οργανωτική στρατηγική. 

 

4. Δημιουργία σχεδίου Αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και εφαρμογή  

Η ομάδας διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου θα ορίσει και θα εφαρμόσει τις 

ενέργειες και τους ρόλους τους οποίους θα πρέπει να μοιράσει σε κάθε τμήμα της 

επιχείρησης με σκοπό την εύλογη λειτουργία τους και την αποφυγή των 

κυβερνοεπιθέσεων. Η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να είναι ο στόχος της 

ομάδας. Με καθορισμένο στόχο, το αποτέλεσμα θα μπορέσει να είναι σφαιρικά 

δομημένο έτσι ώστε να υπάρχει και η επιτυχία.  

 

5. Προϋπολογισμός κόστους κυβερνοεπιθέσεων 

Αρχικά πρέπει να υπολογιστεί ο πιθανός μικτός οικονομικός κίνδυνος της 

επιχείρησης. Γενικότερα σύμφωνα με τις έρευνες από το PonemonΙνστιτούτο 

εκτιμάται ότι το 2009 το μέσο κόστος των δεδομένων ανήλθε στο ποσό των 204 

δολαρίων. Το συνολικό κόστος κυμαίνεται γύρω στα  $ 750000 σε σχεδόν $ 31 

εκατ.  

Το 40% αφορά έμμεσες δαπάνες της απώλειας των επιχειρήσεων και το 60%  

αφορά άμεσες δαπάνες όπως έρευνες, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνίας κλπ. 

Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό πως η απειλή, οι συνέπειες μιας 

κυβερνοεπίθεσης καθώς και η ευπάθεια της επιχείρησης σε ζημιές επηρεάζεται 

από τον ακριβή προσδιορισμό του κάθε παράγοντα. Σύμφωνα με έρευνες 

υπολογίζεται όπως ξαναναφέρθηκε παραπάνω πώς μια κυβερνοεπίθεση 

αντικατοπτρίζει το 1,5% των εσόδων μιας επιχείρησης.  
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6. Εφαρμογή –ανάλυση-δοκιμή-ανανέωση 

Είναι απαραίτητο το σχέδιο να επανεξετάζεται και να προϋπολογίζεται. 

Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου και των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως ανατροφοδότηση και ενημέρωση των σχεδίων κάθε τμήματος. Σύμφωνα με την 

μελέτη της εταιρείας Verizon , διαπιστώθηκε πως πολλές επιχειρήσεις οι οποίες 

διέθεταν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων στο τέλος απέτυχαν 

να τα εφαρμόσουν. Αυτό διότι στηρίχθηκαν σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες περιπτώσεις 

επιθέσεων και όχι σε βασικούς παράγοντες επιθέσεων. Επίσης διαπιστώθηκε πώς το 

83% των κυβερνοεπιθέσεων ήταν εύκολες στη διαχείρισή τους. Συνεπώς οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διαρκώς και ανελλιπώς ενημερωμένες , να 

βελτιώνονται συνεχώς και η πολιτική ασφαλείας τους να έχει τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο και τη βάση για τον σχεδιασμό της αποφυγής από κυβερνοεπιθέσεις.  

 

 

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων χρησιμεύουν στην ενημέρωση και στην  αναβάθμιση 

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

μελέτη της εταιρείας Verizon17, το 82% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι πληροφορίες 

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

δεν έκαναν καμία ενέργεια. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο 

πεδίο. Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εφησυχάζονται, αντιθέτως θα πρέπει να αναμένουν 

να προκύψουν νέες απειλές σε μια προσπάθεια και να παρακαμφθούν τα μέτρα ασφάλειας 

που είναι ήδη σε εφαρμογή. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς και να 

βελτιώνουν την πολιτική ασφάλειας τους στον κυβερνοχώρο με την πάροδο του χρόνου για 

να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους και, παράλληλα, την κερδοφορία τους. 

Εκτός από την μεθοδολογία που απαιτείται για την σωστή κάλυψη απαιτείται και η χρήση 

των εξειδικευμένων μέσων ασφαλείας. Αυτά τα μέσα τα παρέχει η εταιρείαAIG. Αυτού του 

είδους εταιρείες, παρέχουν  : μια ολοκληρωμένη σειρά καλύψεων που ξεπερνά τα συμβατικά 

ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης, προβλέποντας επιπλέον την κάλυψη οικονομικών απωλειών, 

τις αποζημιώσεις προς τρίτους, τα νομικά έξοδα, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τα έξοδα 

αποκατάστασης ή ανάκτησης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα παρέχουν18: 

 
                                                
17http://www.verizon.com/about/our-company 
18 http://www.addvalue.gr/index.php/el/proionta-upiresies/epixeiriseis/asfaleia-diadiktiakon-kindynon 
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 Ευθύνη Δεδομένων. Καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή χρήσης 

ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων. 

 

 Διαχείριση Κρίσεων και εκπαίδευση σε θέμα διαρροής δεδομένων. Καλύπτει την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης 

ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, καθώς και από αναγνωρισμένες εταιρίες 

δημοσίων σχέσεων που θα σας βοηθήσουν στη στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης. 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Τεχνική ανάλυση και ανεύρεση αποδεικτικών 

στοιχείων μετά από παραβίαση ή διαρροή δεδομένων,  

 

 Βοήθεια στη διαχείριση εταιρικής φήμης καθώς και της προσωπικής φήμης των 

στελεχών, Εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, 

Κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και παρακολούθησης τρίτων μερών. 

 

 Διοικητικές Υποχρεώσεις. Παρέχεται κάλυψη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές 

για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία 

δεδομένων. 

 

 Ηλεκτρονικά Δεδομένα. Παρέχει κάλυψη για τα έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου 

συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση. 

 

 Διακοπή Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου. Καλύπτει την απώλεια καθαρών κερδών 

λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης 

ασφάλειας. 

 

 Πνευματικά Δικαιώματα. Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης 

που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή 

αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο. 

 

 Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο. Καλύπτει 

πληρωμές λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά 

στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο 
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Μία περίληψη ενός κυβερνοεγκλήματος και η αντιμετώπιση του ακολουθεί παρακάτω19: 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
19https://www.aig.com.gr/content/dam/aig/emea/greece 
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5.3 Μελέτη Περιπτώσεων 

 

 

 

Ασφαλείς έναντι των ψηφιακών επιθέσεων δηλώνουν οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εικόνα που δεν συνάδει απόλυτα με την πραγματικότητα και μάλλον δηλώνει έναν 

εφησυχασμό, καθώς τουλάχιστον οι μισές απαντούν ότι έχουν πέσει θύματα κυβερνο-

επιθέσεων. Συγκεκριμένα, τα τρία τέταρτα των εταιρειών διεθνώς (το 86%) αισθάνονται ότι 

είναι ασφαλείς έναντι των ψηφιακών κινδύνων και ότι κάνουν αρκετά για να μετριάσουν τον 

αντίκτυπο των επιθέσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, οι μισές από αυτές έχουν 

πέσει θύμα κυβερνο-επίθεσης τουλάχιστον μία φορά. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει 

έκθεση της Juniper Research 20  σχετικά με τη στάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

απέναντι στις επιθέσεις και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, περίπου το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(το 27%) δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές έναντι των ψηφιακών κινδύνων, καθώς θεωρεί το 

μέγεθος της επιχείρησης «πολύ μικρό» για να ενδιαφέρει τους επιτιθέμενους στον 

κυβερνοχώρο. Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι οκτώ στα δέκα κορυφαία στελέχη 

διοίκησης επιχειρήσεων (για την ακρίβεια πάνω από το 80%) πιστεύουν ότι κάνουν αρκετά 

για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η μελέτη υπογραμμίζει 

ότι, πλέον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις μεταφέρουν κρίσιμες υποδομές τους σε 

OnLine περιβάλλοντα, καθιστώντας τις πιο ευάλωτες στις ψηφιακές απειλές. Ωστόσο, η 

έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά την αυξημένη ανησυχία και τις αυξημένες δαπάνες για την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά το τελευταίο έτος, υπάρχει ένας υψηλός βαθμός 

εφησυχασμού, με λίγες κοινές πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. 

Η  KasperskyLab δημοσίευσε την έκθεση ITThreatEvolution για το τρίτο τρίμηνο του 2015, 

αποκαλύπτοντας τα κυριότερα περιστατικά ψηφιακών επιθέσεων που προέκυψαν αυτή την 

περίοδο. Στο τρίτο τρίμηνο του 2015, η Αυστρία ήταν η χώρα στην οποία οι χρήστες 

δέχτηκαν τις περισσότερες επιθέσεις από τραπεζικά Trojan. Στη δεύτερη θέση ήταν η 

Σιγκαπούρη, ενώ ένα 3% των χρηστών που ζουν στην Τουρκία, δέχθηκε τέτοιου τύπου 

απειλή. 

 

                                                
20https://www.juniperresearch.com/home 
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 Όσο περισσότερο αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες, τόσο πιο χαοτικό γίνεται το διαδίκτυο 

με τους χάκερς να επιστρατεύονται ακόμα και για εκστρατείες κατά της τρομοκρατίας. 

Τελευταίο παράδειγμα, η μάχη που άνοιξαν οι Anonymous με το ISIS. 

Στα προηγούμενα χρόνια, ομάδες κυβερνοακτιβιστών, προκάλεσαν μερικά από τα 

μεγαλύτερα ψηφιακά (cyber) σκάνδαλα όλων των εποχών, αποδεικνύοντας πως καμία 

επιχείρηση και κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να είναι ήσυχος στο διαδίκτυο, αν δεν μεριμνά 

για την ασφάλεια του. 

 
 
 
TalkTalk21 

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, είναι το χτύπημα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής 

τηλεφωνίας TalkTalk που έχει ως έδρα του το Ηνωμένο Βασίλειο. Χάκερς χτύπησαν την 

εταιρεία και διέρρευσαν δεδομένα τεσσάρων εκατομμυρίων Βρετανών. Η διευθύντρια της 

TalkTalk αποκάλυψε πως μεταξύ των στοιχείων που διέρρευσαν συγκαταλέγονται στοιχεία 

πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης, δήλωσε αδυναμία να 

προσδιορίσει αν τα δεδομένα αυτά είχαν προηγουμένως κρυπτογραφηθεί. Η TalkTalk 

δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης και 

δέχθηκε την τρίτη επίθεση μέσα σε ένα χρόνο. Το hackingκόστισε στην εταιρεία  £60 

εκατομμύρια και έχασε 95.000 πελάτες. Τα στατιστικά της εταιρείας λένε ότι  95.000 από 

τους 101.000  συνδρομητές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών μηνών ήταν λόγω του  

<<hacking>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21Πληροφορίες από επίσημη σελίδα   
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Google 
Το 2009 η Google ήταν στόχος μιας προηγούμενης επίθεσης που συνέβη την Κίνα. Η 

επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας της Google. Η Google 

αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο περιστατικό "hacking" τον Ιανουάριο του 2010 και η 

μετοχή της από το επίπεδο των $ 300 σημείωσε τραγικές μειώσεις, ώσπου μέχρι το τέλος του 

Φεβρουαρίου είχε πέσει στα $ 263 και μέχρι τον Ιούλιο βυθίστηκε στα $ 218  όπου αυτή 

ήταν η χαμηλότερη τιμή της μετοχής  την τελευταία πενταετία. 

 

 
 

 

Αν και  κάθε εταιρεία δεν σημείωσε το ίδιο σημαντική πτώση στην τιμή της μετοχής μετά 

από ένα γεγονός σκανδάλου "hacking" ωστόσο παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις 

τουλάχιστον μια μικρή πτωτική τάση. Γίνεται λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για κάθε 

επιχείρηση να ενισχύσει την ασφάλεια της ώστε να μειώσει το μέγεθος των ζημιών. 
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6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
6.1 Ιδιότητες Ασφαλιστικής Αγοράς 

 

Μια κυβερνοεπίθεση η οποία προκαλεί άρνηση παροχής υπηρεσίας  (DDoS) μπορεί 

να δημιουργήσει περιορισμούς πρόσβασης σε online υπηρεσίες μιας εταιρείας, ολική 

έλλειψη διαθεσιμότητάς τους ή και απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Η ασφαλιστική αγορά για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών συνεπειών 

περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων προσφέρει την κάλυψη των 

εξόδων διαχείρισης της κρίσης που προκαλεί ένα τέτοιο περιστατικό όπως α) έξοδα για την 

πρόσληψη Εξειδικευμένων Ερευνητών Ασφαλείας, β) έξοδα για την ενημέρωση πελατών, γ) 

έξοδα δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης κρίσης, δ) νομικά έξοδα για τη διαχείριση των 

κανονιστικών απαιτήσεων, ε) έξοδα νομικών συμβουλών και στ) έξοδα πρόσληψης ειδικών 

διαπραγματευτών σε περίπτωση εκβιασμού. 

Επίσης, ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

ασκήσουν αγωγή κατά του ασφαλισμένου για ζημία που μπορούν να υποστούν λόγω 

περιστατικών παραβιάσεων ηλεκτρονικών συστημάτων και διαρροής προσωπικών τους 

δεδομένων και την Απώλεια Κερδών σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS) 

λόγω κυβερνοεπιθέσεων22. 

Το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς που αναπτύσσεται είναι πολύ μεγάλο όπως 

αποδεικνύεται από την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά του cyber insurance στην 

Αμερική.23 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22https://www.insurancedaily.gr 
 
23http://insuranceworld.gr/27720/featured/27720/ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9:   ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CYBER INSURANCE24 
 
 

Η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το τι οδηγεί 

τη ζήτηση. Το πρώτο βήμα ήταν η υποχρεωτική ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση που 

έχουν χαθεί προσωπικά του δεδομένα και η γνωστοποίηση του περιστατικού στις αρμόδιες 

αρχές , η οποία ξεκίνησε στην Καλιφόρνια το 2003 και τώρα υπάρχει σε 48 πολιτείες. 

Η υποχρεωτική ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και του πελάτη για κάθε παραβίαση 

δεδομένων είτε μεγάλη είτε μικρή ήταν αυτό που άλλαξε την αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Άρθρο CYBER INSURANCE: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 :   ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CYBER INSURANCE25 

 

 

To εκτιμώμενο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με έρευνες είναι €224 εκ. 

για το 2015 και € 426εκ για το 2016.Οι ευρωπαϊκές εταιρίες δεν φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται το κίνδυνο που διατρέχουν σε περιπτώσεις παραβίασης ηλεκτρονικών 

συστημάτων και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν 

έχουν μια ενιαία αντιμετώπιση απέναντι στον κίνδυνο και οι μεσίτες ασφαλίσεων δεν έχουν 

την γνώση που απαιτείται για την κατανόηση των κινδύνων και την εκπαίδευση των 

πελατών. 

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της συγκεκριμένης αγοράς είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την 

απώλεια κερδών μιας επιχείρησης σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω στοχευμένων 

επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (ddos). 

Η νέα νομοθεσία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

πρόκειται να ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό δίκαιο θα φέρει μαζί της εκτός από την αναγκαία 

ενημέρωση εντός 24 ωρών των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επίσης την 

υποχρεωτική ενημέρωση των υποκείμενων των οποίων χάθηκαν τα προσωπικά δεδομένα 

καθώς και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τις εταιρίες που λόγω εσφαλμένου 

χειρισμού τους χάνουν δεδομένα. 

 
                                                
25 Άρθρο CYBER INSURANCE: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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Οι αλλαγές στην νομοθεσία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη αλλαγής της 

Ευρωπαϊκής Αγοράς του cyberinsurance και να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθός της, το 

οποίο μπορεί να φθάσει τα €780εκ το 201826.  

 
Αρχικά, τα πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν κάλυπταν μόνο τις 

χρηματοοικονομικές ανάγκες των εταιριών σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων και 

διαρροής δεδομένων. 

Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εταιριών πελατών δημιουργήθηκαν νέα 

ασφαλιστικά καινοτόμα προϊόντα τα οποία ενσωμάτωσαν υπηρεσίες διαχείρισης συμβάντων 

σε συνεργασία με πάροχους υπηρεσιών ψηφιακής εγκληματολογίας, νομικούς, 

επικοινωνιολόγους με σκοπό την αποτελεσματικότερη  διαχείριση των συμβάντων και την 

μείωση των συνεπειών στην εταιρική φήμη. 

Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε πολύτιμη για τους πελάτες, ιδιαίτερα εκείνους που δεν 

έχουν εξελιγμένες ομάδες διαχείρισης κινδύνου. Οι υπηρεσίες διαχείρισης συμβάντων 

βοηθάνε την εταιρία να καθορίσει τι έχει παραβιαστεί, να αξιολογήσει τις ευθύνες της, να 

ενημερώσει τους σωστούς ανθρώπους και να γίνει ό, τι είναι απαραίτητο για να σταθεί η 

επιχείρηση στα πόδια της και πάλι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
26AGCS, Allianz 
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6.2 Κόστος Ασφαλιστικών  Προϊόντων 

 

 

Το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων αποτελεί μία συνάρτηση διάφορων παραγόντων  

όπως: α) η δραστηριότητα της εταιρίας β) το μέγεθος των εσόδων γ) ο όγκος και ο τύπος των 

δεδομένων δ) η εξάπλωση της εταιρίας διεθνώς ε) η προηγούμενη εμπειρία σε περιπτώσεις 

παραβιάσεων στ) o ανταγωνισμός και κατά πόσο ή όχι οι ασφαλιστές θεωρούν ότι ο 

ασφαλισμένος κίνδυνος είναι καλός ή κακός. 

Η δυνατότητα ασφάλισης της εταιρίας εξαρτάται από τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει 

και τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί για την αποφυγή και αντιμετώπιση 

περιστατικών παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων. 

Ένας  άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τόσο το κόστος όσο και την δυνατότητα 

ασφάλισης είναι η εμπειρία της ασφαλιστικής εταιρίας στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους 

περιστατικών. Επίσης το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα και με την χρήση, την 

επικινδυνότητα, το ύψος των υπό ασφάλιση κεφαλαίων, τα μέτρα προστασίας που έχουν 

ληφθεί, το ύψος της συμμετοχής της επιχείρησης στην ζημιά, τον κύκλο εργασιών και τον 

αριθμό των εργαζομένων. 

Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι το κόστος δεν είναι σταθερό και κυμαίνεται ανάλογα με 

αστάθμητους παράγοντες τους οποίους μπορεί η επιχείρηση να επεξεργαστεί. 
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6.3 Cyber Insurance 

 

Tα προϊόντα ασφάλισης Cyber Insurance αποτελούν μια συνολική λύση αποτελεσματικής 

διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων και επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους  λόγω της διαχείρισης 

μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων των πελατών τους, καθώς και να μετριάσουν τον 

κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση συστημάτων και απώλειας  των 

δεδομένων αυτών. 

 

Οι βασικές παροχές των προϊόντων ασφάλισης CyberInsurance είναι27: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τα  προϊόντα ασφάλισης  προσφέρουν παροχές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με στόχο να 

μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και  τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή 

                                                
27 http://www.cyberinsurancequote.gr/insurance/ 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Διακοπή  
Εργασιών 

Εκβιασμός 
Κυβερνοχώρου 
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παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, Εξειδικευμένους Ερευνητές  Ασφαλείας 

προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε 

παραβίασης  με την βοήθεια των οποίων θα γίνει  αποτελεσματικότερη η  διαχείριση των 

κινδύνων, Ενημέρωση Πελατών για το συμβάν  και υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία 

με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς άβροχους υπηρεσιών με στόχο την άμεση 

ενημέρωση  των πελατών και την μείωση  των οικονομικών συνεπειών λόγω  της 

υφιστάμενης παραβίασης Δημόσιες σχέσεις &  Ειδικούς Διαχείρισης Κρίσεων για να 

χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και να επιλέξουν την κατάλληλη επικοινωνιακή 

στρατηγική Νομικά Έξοδα για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων σε περίπτωση 

παραβίασης δεδομένων. Πρόστιμα και κυρώσεις, εάν είναι ασφαλιστέες από το νόμο 

Νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της 

παραβίασης και τις ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους Απώλεια Κερδών λόγω 

Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού  Δικτύου που οφείλεται σε παραβίαση ασφάλειάς του 

Εξειδικευμένους  Διαπραγματευτές  σε περίπτωση  Εκβιασμού για  αποκάλυψη  δεδομένων 

Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων Ανάλυση Ζημιών 

που έχουν πληρωθεί από Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Αμερική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στατιστικά  Στοιχεία  Έρευνας Net Diligence “CyberLiabilityInsuranceClaims 2014”. 
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Πίτα 4  Κατανομή Αιτιών Αποζημιώσεων Cyber Insurance   

που πληρώθηκαν από ασφαλιστικές εταιρίες28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
28 Στατιστικά Στοιχεία ΈρευναςNet Diligence “CyberLiabilityInsuranceClaims 2014 
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7 ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 

7.1 Έννοια και Αλλαγές 

 
 
«Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής 

αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε 

στην ανάγκη να επιτευχθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ενίσχυση της 

ασφάλειας και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η αναμόρφωση της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ θα ενδυναμώσει τα δικαιώματα των πολιτών, 

παρέχοντάς τους τον καλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους και διασφαλίζοντας ότι η 

ιδιωτική τους ζωή θα εξακολουθήσει να προστατεύεται στην ψηφιακή εποχή. Η Ένωση 

πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία 

των δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Η θέση της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα πρέπει 

να ενισχυθεί στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των τομέων της 

επιβολής του νόμου και της πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και του τομέα των διεθνών 

σχέσεων, ιδίως σε μια παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ταχείες τεχνολογικές 

αλλαγές» .29 

 

 

Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων μεταβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

νέων διατάξεων οι οποίες ψηφίστηκαν από το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα νομοθετήματα 

είναι δύο:  

• ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και 

• η Οδηγία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης 

του εγκλήματος (τομείς αστυνομίας και δικαιοσύνης).  

 

 

                                                
29http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.8.pdf 
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Αλλαγές 

 

• Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων είναι ένα νομοθέτημα άμεσης 

εφαρμογής: κατισχύει των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων,  χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί με νόμο στην εσωτερική έννομη 

τάξη. Αυτό σημαίνει ότι η θέση σε ισχύ του Κανονισμού εκτοπίζει ουσιαστικά τον δικό μας 

Ν.2472/1997, τουλάχιστον ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και ως προς τις 

διατάξεις του που βρίσκονται τυχόν σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού.  Ο 

Κανονισμός θα αποκτήσει τυπική ισχύ 20 ημέρες μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ και θα ισχύει στα κράτη μέλη 2 χρόνια μετά, δηλαδή το 2018. Καταργεί 

επίσης την Οδηγία 95/46 που ήταν εδώ και 20 χρόνια το βασικό νομοθέτημα για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

• Η Οδηγία όμως που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για την αποτροπή του 

εγκλήματος  (αντικαθιστώντας την σχετική Απόφαση - Πλαίσιο του 2008), πρέπει να 

εισαχθεί στα κράτη μέλη με την εθνική νομοθεσία, 2 χρόνια μετά την δημοσίευση της στην 

Επίσημη Εφημερίδα. Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη Οδηγία παίζει σημαντικό ρόλο, 

καθώς, η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να επαναφέρει την εφαρμογή της προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και στις αστυνομικές και εισαγγελικές υπηρεσίες.  

 

Νέα Δικαιώματα 

 

1. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: για τους κάτω των 16 ετών δεν αρκεί η 

συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά χρειάζεται και η 

συγκατάθεση της/του κηδεμόνα 

 

2. Δικαίωμα στην λήθη: όταν εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή το 

υποκείμενο αίρει την συγκατάθεσή του (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα 

δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. το υποκείμενο έχει δικαίωμα να 

ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα 

να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους που 

τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι το υποκείμενο ζήτησε την διαγραφή τους.  
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3. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητά από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λαμβάνει τα δεδομένα σε κοινώς αναγνωρίσιμο μορφότυπο, 

καθώς και την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

 

Νέα προστασία στην αστυνομική και δικαστική επεξεργασία δεδομένων 

 

- Διάκριση προσωπικών δεδομένων που βασίζονται σε γεγονότα από αυτά που βασίζονται σε 

εκτιμήσεις (αυτό ίσχυε και με την Απόφαση - πλαίσιο αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε μέχρι 

τώρα στην Ελλάδα).  

 

- Εφαρμογή των κανόνων και στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την δίωξη των εγκλημάτων 

- αυτό σημαίνει ότι και η Εισαγγελία δεσμεύεται από τις διατάξεις της Οδηγίας, ενώ ο 

ισχύων Ν.2472/1997 την έχει εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής, με αποτέλεσμα τους 

γνωστούς τραγέλαφους που ισχυριζόταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην υπόθεση των 

οροθετικών ("δεν ελέγχουμε την απόφαση του εισαγγελέα για την δημοσιοποίηση γιατί είναι 

αντίθετη στην διάκριση των εξουσιών"). Τώρα η Αρχή θα έχει ευρωπαϊκού δικαίου 

αρμοδιότητα, όταν φυσικά ενσωματωθεί η Οδηγία, να εποπτεύει και την Εισαγγελία ως 

διωκτική αρχή. 

 

 

7.2 Τρόποι Επίτευξης νέων νομικών στόχων προστασίας δεδομένων 

 

 

Προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και "εξ ορισμού προστασία δεδομένων": οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει ήδη από τον σχεδιασμό ενός συστήματος συλλογής 

δεδομένων να επιλέγουν εκείνα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που θα ακολουθούν τις 

διατάξεις του Κανονισμού  

Υποχρέωση γνωστοποίησης παραβιάσεων ασφάλειας: όταν ο υπεύθυνος λάβει γνώση την 

παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος οφείλει να ειδοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που 

είναι υπεύθυνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων. (Αυτό ήταν ένα ευαίσθητο 

νομικό σημείο στην υπόθεση της Vodafone την περασμένη δεκαετία, εάν δηλαδή η εταιρία 

όταν ενημερώθηκε για τις μυστικές παρακολουθήσεις είχε υποχρέωση να ενημερώσει την 

αρμόδια αρχή ή όχι). Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται και στο ίδιο το υποκείμενο των 

δεδομένων 
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Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Σε κάθε δημόσιο φορέα (εκτός από τα δικαστήρια στο 

πλαίσιο των δικαιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, εάν τα κράτη επιλέξουν να τα εξαιρέσουν) 

και σε κάθε ιδιωτικό φορέα που λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους παρακολουθούν 

υποκείμενα δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ή επεξεργάζονται ευαίσθητα δεδομένα, ορίζεται 

ένα πρόσωπο ως ΥΠΔ. Αυτή/αυτός είναι μια εσωτερική Αρχή Προστασίας Δεδομένων που 

διασφαλίζει ότι η δημόσια υπηρεσία ή ο ιδιωτικός φορέας τηρεί τις διατάξεις του 

Κανονισμού και συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Προστασίας για την τήρηση των 

διατάξεων. 

 

7.3 Πρακτικό Κομμάτι-Συμβουλές για Οικονομικές Συναλλαγές 

 

 

Προληπτικά Μέτρα- Συμβουλές30 

 

 

Προληπτικά μέτρα προστασίας πρέπει πάντα να λαμβάνονται από τους χρήστες Διαδικτύου, 

διότι οι κίνδυνοι είναι συχνότατοι.  

 

Συμβουλές για ασφαλείς οικονομικές συναλλαγές. 

 

1. Αποφυγή πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών στο Διαδίκτυο από Internet 

Café, δημόσιους και άλλους χώρους στους οποίους πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση 

στους ίδιους υπολογιστές. Προτίμηση του προσωπικού υπολογιστή ή κάποιον για τον 

οποίο υπάρχει σιγουριά για το επίπεδο ασφάλειας.  

 

2.  Ως προς τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τις διαδικτυακές 

συναλλαγές:  

 

•  συχνή αλλαγή των κωδικών πρόσβασης και πάντα στην περίπτωση υποψίας ότι 

έχουν εκτεθεί.  

                                                
30www.safeinternet.gr , 
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• Αποφυγή  χρησιμοποίησης  ως κωδικό πρόσβασης προσωπικά στοιχεία όπως η 

ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου ή άλλα προσωπικά  στοιχεία που μπορεί 

να βρεθούν και από άλλα έγγραφα.  

• Αποφυγή του προσωπικού  κωδικού πρόσβασης μέσα σε πορτοφόλια, τσάντες ή 

ατζέντες. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπή τους θα διευκολύνει πολύ τους δράστες.  

• Αποφυγή  χρησιμοποίησης παραπάνω από μία φορά ίδιους κωδικούς πρόσβασης σε 

περισσότερες από μια από τις κάρτες  

• Αποφυγή παροχής κωδικού πρόσβασής σε οποιονδήποτε κάτω από οποιεσδήποτε 

περιστάσεις. Εάν κάποιος, για παράδειγμα επικαλεστεί ότι τηλεφωνεί από την 

τράπεζα και ζητήσει τον αριθμό πρόσβασης για επαλήθευση, σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να γίνει ανακοίνωσή του. Οι Τράπεζες δεν ακολουθούν αυτήν την πρακτική.  

 

3.  Επικοινωνία  με την τράπεζά σε περίπτωση υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει τον κωδικό  

πρόσβασης στην υπηρεσία Internet Banking.  

 

4. Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Αυτόματης Καταχώρησης» του προγράμματος 

περιήγησης. Η λειτουργία αυτή αποθηκεύει τους κωδικούς  στον υπολογιστή, γεγονός 

που τους καθιστά έκθετους.  

 

5. Πραγματοποίηση αγορών μόνο από γνωστές εταιρίες που  παρέχονται  εγγυήσεις 

ασφάλειας. Αν πραγματοποιούνται συχνά αγορές από το Διαδίκτυο, να γίνεται πάντα 

χρήση μίας κάρτας, αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Έτσι, σε περίπτωση που 

υπάρξει κάποιος θύμα απάτης δεν θα χρειαστεί να ακυρώσει όλες τις κάρτες του.  

 

6. Εξασφάλιση υψηλού  επιπέδου της ασφάλειας του υπολογιστή  

.Ειδικότερα: • Φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά τις ενημερωμένες εκδόσεις των 

προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε και κυρίως τις «επιδιορθώσεις ασφαλείας». Πρόκειται 

για προγράμματα που εκδίδουν οι εταιρίες από τις οποίες έχετε αγοράσει το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται και καλύπτουν τυχόν κενά ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά την έκδοσή 

του. • Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς (antivirus) και ένα δίχτυ 

προστασίας (firewall), και φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά τις ενημερωμένες εκδόσεις τους.  

Το δίχτυ προστασίας σας προφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό από τις πιθανές «εισβολές» που θα 

δεχθείτε κατά τις περιηγήσεις σας στο Διαδίκτυο. • Προστατέψτε τον υπολογιστή σας με 
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κωδικό πρόσβασης προκειμένου να αποτρέψετε την πρόσβαση σε αυτόν μη 

εξουσιοδοτημένων χρηστών.  

 

7. Αν είστε χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-email): 65 • Μην ανοίγετε τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα (e-email) για την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν 

είστε βέβαιοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα άγνωστης 

προέλευσης που περιέχουν συνημμένα αρχεία με κατάληξη .exe, .pif, ή .vbs. Επίσης, 

θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένοι ιοί στέλνουν αντίγραφά τους σε όλες τις επαφές 

που υπάρχουν στο βιβλίο διευθύνσεων του υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι το 

ηλεκτρονικό μήνυμα μπορεί να φαίνεται ότι έχει σταλεί από κάποιον γνωστό σας. • 

Μην απαντάτε σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται προσωπικά 

σας στοιχεία. Επίσης, μη στέλνετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία των 

συναλλαγών σας μέσω μιας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Είναι εύκολη η υποκλοπή των στοιχείων από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 

8. Να ενημερώνεστε για τους λογαριασμούς σας και να φροντίζετε για την ασφάλεια 

των προσωπικών σας στοιχείων και εγγράφων. Ειδικότερα: • Ελέγχετε τακτικά τους 

τραπεζικούς σας λογαριασμούς και τους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών σας 

για οποιαδήποτε ασυνήθιστη συναλλαγή ή ανάληψη και ειδοποιήστε αμέσως την 

τράπεζα σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε διαφορά. • Φροντίστε να 

καταστρέφετε όσα έγγραφα δεν σας χρειάζονται πλέον, όπως οι πιστωτικές και 

τραπεζικές κάρτες που ακυρώνετε, τα αντίγραφα των λογαριασμών σας ακόμα και τις 

αποδείξεις που λαμβάνετε από τα Α.Τ.Μ. (Βλαχόπουλος, 2007) 
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8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
 

 

Αναφέροντας Οικονομικό Έγκλημα στο Διαδίκτυο, νοείται μια μορφή ηλεκτρονικού 

εγκλήματος, ιδιαίτερου εγκλήματος αλλά και διαδεδομένου το οποίο πρέπει να τιμωρείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κατά 

τον Μάρκοβιτς είναι πως το έγκλημα αυτό δεν έχει σωματική βία. Έχει όφελος άϋλο και 

υλικό ταυτόχρονα επηρεάζοντας το θύμα ψυχολογικά και όχι σωματικά. Αλλεπάλληλα όμως 

, θα μπορούσε να γίνει αναφορά στο ότι το η αντιμετώπιση και η αποφυγή από το οικονομικό 

έγκλημα θα έπρεπε να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες προς τη δημιουργία 

αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών. Μιλώντας για οικονομικό έγκλημα κατά τον 

Μάρκοβιτς αναφερόμαστε στη  Διαφθορά, τη Χειραγώγηση, την Κλοπή την  Απάτη, την 

Υπεξαίρεση, την Πλαστογραφία, την Λαθρεμπορία και Φορολογικές Παραβάσεις. Όλα 

συσχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα το οποίο στις μέρες μας έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις. Βέβαια αυτό δεν δημιουργήθηκε ούτε προκλήθηκε τώρα. Χρόνια πριν, το 

οικονομικό έγκλημα κατείχε την πρωτιά στις κλίμακες των εγκλημάτων στο διαδίκτυο. Αυτό 

άλλωστε είναι που παρέχεται για δράση σε απατεώνες σε ολόκληρη τη γη. Τα παραδείγματα 

είναι αμέτρητα διεθνώς και τα περισσότερα θύματα είναι χρήστες που πιστέψανε σε 

μαϊμούδες εταιρίες οι οποίες αναζητούσαν δήθεν επενδυτές.   Παρόλη την σοβαρότητα του 

εγκλήματος, η εθνική και διεθνή αντιμετώπισή του δεν είναι συγκεκριμένη και καθορισμένη 

διότι σε αυτό το έγκλημα περιλαμβάνεται εκτός από την οικονομική επιβάρυνση των 

θυμάτων , η σωματική τους ακεραιότητα ακόμα και η ίδια τους η ζωή. 
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8.1 Ξέπλυμα χρήματος 

 

Ο όρος «ξέπλυμα χρήματος» αναφέρεται λεπτομερειακά στις διαδικασίες μέσω των 

οποίων τα κέρδη των εγκλημάτων (βρώμικο χρήμα) υπόκεινται σε μία σειρά διαδικασιών οι 

οποίες καλύπτουν τις παράνομες ρίζες τους και τα κάνουν να εμφανίζονται σαν να 

προέρχονται από νόμιμες πηγές (καθαρό χρήμα). Ουσιαστικά πρόκειται για την συνέπεια-

καθρέφτη του οικονομικού εγκλήματος. Η διαδικασία του ξεπλύματος διεθνώς έχει 

διαπιστωθεί ότι ακολουθεί τα παρακάτω τρία βασικά στάδια:  

1. Τοποθέτηση : O δράστης τοποθετεί τα χρήματα που προέρχονται από παράνομη 

δραστηριότητα ως επένδυση στο γενικότερο οικονομικό σύστημα , σε παραδοσιακό ή µη 

χρηματοοικονομικό οργανισμό, όπως π.χ. τράπεζα31, 

2. Στρωματοποίηση: Ο δράστης επιχειρεί σειρά κινήσεων και συναλλαγών µε αποκλειστικό 

σκοπό να απομακρύνει τα ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και έτσι να 

µμεταμφιέσει τις αληθινές πηγές κεφαλαίων, εμποδίζοντας τον εντοπισμό τους από τα 

ελεγκτικά όργανα του φορέα στον οποίο επενδύθηκαν τελικά. 3. Ενσωμάτωση  : Ο δράστης 

επανατοποθετεί τα κεφάλαια σε κλάδους νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας όπως για 

παράδειγμα σε αγορά ακινήτων, επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες κλπ., έτσι 

ώστε τα εν λόγω κεφάλαια να επιστρέφουν στο χρηματοοικονομικό σύστημα ως νόμιμα 

κεφάλαια. 

 

 Έτσι λοιπόν, οποιοσδήποτε διακρίνει ένα παραδοσιακό έγκλημα του ποινικού κώδικα να 

διαπράττεται µε τη βοήθεια πλέον της τεχνολογίας και των νέων µέσων που αυτή προσφέρει, 

µε σύγχρονους τρόπους και μεθόδους πάντα µε τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό. Το βασικό 

χαρακτηριστικό-πλεονέκτημα του ξεπλύματος χρήματος µέσω ιντερνέτ είναι ότι δεν υπάρχει 

προσωπική επαφή μεταξύ των συναλλασσόμενων µερών µε άμεσο επακόλουθο, οι δράστες 

να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους να 

νομιμοποιούν έσοδα παράνομων δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

                                                
31 Λάζος Γρ., «Πληροφορική και Έγκληµα», Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2001, σελ. 132 35 Γ.Χλούπη 
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Στις χώρες τις οποίες οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπερισχύουν αντί των μισθωτών, εκεί 

υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο για τους εγκληματίες. Στην Ελλάδα το 35% είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Μεγάλο ποσοστό αυτό για μια χώρα κατά συνέπεια και μεγάλο κίνητρο για 

τους εγκληματίες. Λόγω των συνεχών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία και της 

απροκάλυπτης διαφθοράς ίσως είναι ένα ελαφρυντικό για την αποφυγή των κρουσμάτων 

αυτών.  

 

Σύμφωνα με έρευνες το συνηθέστερο φαινομενικό κίνητρο είναι το χρηματικό όφελος. Το 

χρήμα αποτελεί, όπως συχνά λέγεται, τη ρίζα του κακού, και φυσικά αυτό ισχύει και για την 

διάπραξη ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος. «Hacking για χρήμα» μπορεί να καλύπτει διάφορα 

αδικήματα πχ ξέπλυμα χρήματος . Επίσης μπορεί κάποιος να πουλάει της υπηρεσίες του σε 

κάποιον άλλο για την απόκτηση χρήματος χωρίς ωστόσο αυτός να αποκομίζει ο ίδιος όφελος 

από αυτή την πράξη. Σε αυτή την κατηγόρια ανήκουν όλες οι κατηγορίες ανθρώπων άντρες 

,γυναίκες, παιδιά. Θα μπορούσαμε όμως να αναφερθούμε και στην έννοια του οικονομικού 

εγκληματία. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε την διαφορά ανάμεσα σε έναν 

οικονομικό εγκληματία και σε ένα πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους του. 

Αν ρωτούσαμε ένα πλήθος ανθρώπων αν ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του είναι οικονομικός εγκληματίας το 90% θα απαντούσε καταφατικά . Αυτό 

όμως δεν ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος απλά δεν είναι συνεπής στις οφειλές του απέναντι 

στο κράτος δεν σημαίνει ότι είναι οικονομικός εγκληματίας. Ένας επιχειρηματίας  όμως, ο 

οποίος έχει έσοδα, αλλά τα αποκρύπτει ή δεν πληρώνει τις οφειλές του ενώ έχει την 

δυνατότητα να το κάνει τότε αυτός είναι οικονομικός εγκληματίας. Έτσι λοιπόν και οι 

κυρώσεις που πρέπει να έχουν αυτοί οι δυο άνθρωποι ,θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους. 
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Κατά τον Μάρκοβιτς32  το οικονομικό έγκλημα χωρίζεται στο έγκλημα ερυθρού κ 

λευκού κολάρου. Το ερυθρό είναι αυτό που διαπράττεται μέσα στο πλαίσιο μιας 

επαγγελματικής δραστηριότητας όπως για παράδειγμα η τραπεζική απάτη και το λευκό είναι 

αυτό που δεν έχουμε βία και απώλεια ανθρώπινης ζωής όπως για παράδειγμα η χρηματική 

κομπίνα. Το έγκλημα ερυθρού κολάρου είναι μια συνέχεια του λευκού. Για παράδειγμα ένας 

οικονομικός εγκληματίας για να αποφύγει να τον ανακαλύψουν χρησιμοποιεί βίαιες 

μεθόδους. Όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως το ξέπλυμα χρήματος εντάσσεται στην 

κατηγορία του ερυθρού εγκλήματος λόγω του ότι μπορεί να καταλήξει σε άσχημο τέλος. 

Στην Ελλάδα, δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλα κρούσματα σε σχέση με άλλες χώρες, βέβαια αυτό 

συμβαίνει και διότι η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη χώρα όπως οι άλλες που βρίσκονται στη 

σύγκριση. Τα οικονομικά Εγκλήματα Ελλάδας και Ευρώπης βρίσκονται στην ίδια κλίμακα. 

Οι χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους εγκλήματα είναι αυτές που είναι 

ιδιαίτερα καλά ανεπτυγμένες  και δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Η αποφυγή του οικονομικού εγκλήματος εκτός από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και στη 

χώρα αλλά και διαδικτυακά απαιτεί Παιδεία, αποτελεσματική νομοθεσία , κλίμα 

ομαδικότητας και αλλαγή στην κουλτούρα και στις ιδέες. Οι αλλαγές θα αναδειχθούν στην 

καινούρια γενιά εφόσον αυτή εκπαιδευτεί καταλλήλως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
32 http://tvxs.gr/news/ellada/mporei-mia-koinonia-na-einai-%C2%ABthyma%C2%BB-toy-oikonomikoy-
egklimatos 
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9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω , η κυβερνοασφάλεια μιας επιχείρησης αποτελεί την αρχή 

και το τέλος της. Ο κυβερνοχώρος έχει μετατραπεί με ραγδαίους ρυθμούς σε ένα πεδίο 

ανθρώπινης αντιπαράθεσης και κατά συνέπεια καθιστά δύσκολο έως αδύνατο την 

πραγματοποίηση ελέγχου και τον ορισμό κανόνων.  

 Μέσα από την ανάλυση συμπεράναμε πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν 

βοηθητικό μέσο για την διάπραξη ενός ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου τα περισσότερα 

ταυτίζονται με το οικονομικό έγκλημα. Οι οικονομικές απώλειες μετά από μία 

κυβερνοεπίθεση είναι μεγάλες , οι οποίες οδηγούν στην απώλεια της καλής εμπορικής φήμης 

ακόμη και στην χρεωκοπία της.  

 Η διαχείριση ασφάλειας κοινώς διασφάλιση της επιχείρησης αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και ανακάλυψης καινούριων συστημάτων προς την αποφυγή και προστασία από 

τους διαδικτυακούς κινδύνους. Παράλληλα τα πληροφοριακά συστήματα είδαμε πως 

περιλαμβάνουν ‘παραθυράκια’ από τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν αθόρυβα εγκληματίες 

και να ‘κλέψουν’ προσωπικά δεδομένα. Τα οικονομικά εγκλήματα ως κρούσματα στη χώρα 

μας αναλογικά δεν είναι πάρα πολλά, συσχετίζονται όμως, άμεσα,  πρώτα με την κατάσταση 

που υπάρχει στη χώρα μας και δεύτερον με την αδιαφορία των επιχειρήσεων. Οι 

ψυχολογικοί παράγοντες αποτελούν σημείο στατικό για την έρευνα και την ανάλυση των 

κυβερνοεπιθέσεων. Τα ειδικευμένα Ινστιτούτα πραγματοποιούν συνεχώς έρευνες για την 

πορεία των οικονομικών εγκλημάτων , του κόστους αυτών και των ασφαλειών τους.  

Το κόστος που έχει μια επιχείρηση για την κυβερνοασφάλεια της είναι μικρότερο από τον 

οικονομικό αντίκτυπο μιας  κυβερνοεπίθεσης.  

 Συνεπώς, πρέπει να τηρηθεί μια στάση υπεύθυνη απέναντι στην ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου και όλοι να αποκτήσουμε συλλογική συνείδηση απέναντι στο θέμα. Θα ήταν 

καλό να γίνονται ημερίδες,  και να ενημερώνονται παράλληλα όλοι για την συνεχή εξέλιξη 

του Διαδικτύου αλλά και για την συνεχή εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας. Πρέπει να 

γίνει αντιληπτό από όλους, πως περικοπές σε δαπάνες που αφορούν την ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου αυξάνουν τις πιθανότητες να χαθούν πιο πολλά  εφόσον με λίγη ασφάλεια  

γίνεσαι στόχος επίθεσης. Λόγω αυτού, τίθενται σε κίνδυνο η πνευματική τους ιδιοκτησία και 

οι προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις 

είναι υποχρεωμένες να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σε συνεννόηση με διεθνείς 

συμφωνίες. 
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