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ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ δηδάρζεθε κε ηελ ζχγρξνλε πνιχπινθε 

πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Πέηξνο Μπαζδάξαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πεξίιεςε 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο αζθάιεηαο – πξνζηαζίαο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ νη επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο 

θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ιακβάλνπλ κέηξα θάιπςεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν (cyber risk).  

Αλαιπηηθά, ην πξψην θεθάιαην εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ηνπ θπβεξλνρψξνπ πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ν θίλδπλνο απφ θπβεξλνεπηζέζεηο , γίλεηαη αλάιπζή ηνπ 

ζηα πιαίζηα βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, θαη ζην ηέινο αλαθέξνληαη κέζνδνη δηαρείξηζεο 

απηνχ ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αζθάιηζε cyber 

insurance.  

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζπλέπεηεο, λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο πνπ 

πθίζηαληαη επηρεηξήζεηο απφ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο θαη δηεμάγεηαη ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο 

αζθάιηζεο κε ην θφζηνο απφ θπβεξλνεπηζέζεηο.  

Σν ηειεπηαίν κέξνο, ηέηαξην θαη  πέκπην θεθάιαην, αθνξνχλ ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

θπβεξλνεπίζεζεο πνπ δέρηεθε ε SONY θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θαη ηελ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο απφ ηελ αζθάιηζε (cyber insurance).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

The intention of the present thesis is to study the field of cyber security and the measures 

taken for this purpose by business entities, as well as the analysis of the effects, if cyber risk is 

not hedged.  The thesis consists of five chapters.  

Specifically, the first chapter introduces the concept of the modern information society, 

cyberspace and its characteristics. 

The second chapter deals with the risk of cyber attack and there is taking place a literature 

review about it. Finally, the last part of the chapter is dedicated to risk management (cyber 

risk management).  

In the third chapter there is taking place an analysis of the economic, legal and stock effects 

caused by cyber attacks.  Moreover, there is an attempt to compare the cost of the insurance 

choice to the cost of the cyber attacks.  

The last part -fourth and fifth chapter- are related to the case study of the cyber attack that 

faced SONY Pictures and the conclusions that we are led to concerning the effects and  the 

cost-benefit analysis of cyber insurance. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΟΥΩΡΟΤ 

 

 

1.1  Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία έρνπλ ζέζεη ζην επίθεληξν επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.   Ο φξνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» εκθαλίδεηαη κε νινέλα 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, απφ απιέο ζπλαιιαγέο ζε 

νξγαληζκνχο  θαη αλάγλσζε ζε εθεκεξίδεο κέρξη πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο, εξεπλεηηθέο κειέηεο 

θαη ηε ζηξαηεγηθή κεγάισλ εηαηξηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν νξγαλσηηθφ θαη θνηλσληθφ 

κνληέιν, φπνπ θεληξηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζηνηρείν είλαη ε ςεθηνπνηεκέλε πιεξνθνξία, ε νπνία 

απαιιαγκέλε πιένλ απφ γεσγξαθηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη άκεζα δηαζέζηκε 

θαη πξνζπειάζηκε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο (netizens).
1
   

Ο φξνο θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο εηζήρζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ηάπσλα Koyama ην 

1968 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Masuda ην 1971, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο σο εζληθφ ζηφρν γηα ην έηνο 2000 απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηαπσλίαο.  Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ζηα πιαίζηα ηεο 2054
εο

  πλφδνπ, ζηηο Βξπμέιιεο, ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 

1997, κε ζέκα «Σειεπηθνηλσλίεο» εξγάζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη απηφ πνπ πξνέθπςε είλαη:  «H 

ζχγρξνλε θνηλσλία βξίζθεηαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε φπνπ ρακεινχ θφζηνπο πιεξνθνξίεο, 

απνζεθεπκέλεο ζε ζεηξέο δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγίεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ βξίζθνληαη ζε 

γεληθή ρξήζε. Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε κηα γελίθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ νξγαλσηηθέο, εκπνξηθέο θαη λνκηθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο 

κεηαιιάζζνπλ ηε δσή ηνπ θφζκνπ ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν» 

(European Commission, 1997)
2
 

Σφζν δε ζεκαληηθή αλαθχπηεη ε πξφζβαζε θάζε πνιίηε ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), πνπ ξπζκίδεηαη θαη απφ ην ειιεληθφ χληαγκα.  Σν άξζξν 5 Α(2) ηνπ 

πληάγκαηνο, εθθξάδεη ηε ζαθή ζέζε ηνπ Έιιελα ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε ππέξ ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ δηάηαμε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

                                                 
1
 Παξαζθεπάο Μ., Αζεκαθφπνπινο Γ. θαη Σξηαληαθχιινπ Β. (2015) 

2
 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-371_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-97-371_en.htm


[2] 

 

ζηελ πιεξνθνξία, αιιά ζεζπίδεη θαη αλάινγε ππνρξέσζε θαη κέξηκλα ηνπ Κξάηνπο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά.  Ζ ζπκκεηνρή 

ζηελ ΚηΠ εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην λέν κνληέιν 

νηθνλνκίαο θαη απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε απνθπγήο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
3
 

 

 

1.2  Η έλλνηα ηνπ Κπβεξλνρώξνπ 

 

Ο φξνο «θπβεξλνρψξνο»  πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1984 ζην έξγν Neuromancer ηνπ ζπγγξαθέα 

William Gibson: "Μία νκφθσλε παξαίζζεζε πνπ βηψλεηαη θαζεκεξηλά απφ δηζεθαηνκκχξηα 

λφκηκνπο ρξήζηεο, ζε θάζε ρψξα, απφ παηδηά πνπ καζαίλνπλ καζεκαηηθέο αξρέο... Μία 

γξαθηθή απεηθφληζε δεδνκέλσλ απνκνλσκέλσλ απφ θάζε ππνινγηζηή ζην αλζξψπηλν 

ζχζηεκα. Αδηαλφεηε πεξηπινθφηεηα. Γξακκέο θσηφο εθηείλνληαη ζην κή-ρψξν ηεο 

δηαλφεζεο, νκάδεο θαη αζηεξηζκνί πιεξνθνξηψλ. Όπσο ηα θψηα κηαο πφιεο ππνρσξνχλ..."
4
 

χκθσλα κε ηνλ Benedikt (1991),  «θπβεξλνρψξνο είλαη έλα λέν ζχκπαλ, έλα 

παξάιιειν ζχκπαλ δεκηνπξγεκέλν θαη ζπληεξνχκελν απφ έλα ζχλνιν ππνινγηζηψλ ηνπ 

θφζκνπ θαη ηηο γξακκέο επηθνηλσλίαο ηνπο. Έλαο θφζκνο ζηνλ νπνίν ε παγθφζκηα δηαθίλεζε 

γλψζεο, κπζηηθψλ, κεηξήζεσλ, δεηθηψλ, ςπραγσγίαο θαη εμσγήηλσλ επηδξάζεσλ παίξλεη 

κνξθή: εηθφλεο, ήρνη, παξνπζίεο απνχζεο ζηε γε αλζίδνπλ ζε κία ηεξάζηηα ειεθηξνληθή 

λχθηα"
5
 

Με ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ δνζέλησλ επηζηεκνληθψλ νξηζκψλ, ζα 

κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηνλ θπβεξλνρψξν σο έλα ζπλζεηηθφ θφζκν πνπ απαξηίδεηαη απφ 

ηελ παξάζεζε δεδνκέλσλ ζε έλαλ πνιπδηάζηαην ρψξν, ηνλ νπνίν ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ, λα πινεγεζνχλ, λα "εμεξεπλήζνπλ" θαη, θπξίσο, λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο 

κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ ζηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

ππνινγηζηέο, ηνπ δηαδηθηχνπ  θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν θπβεξλνρψξνο είλαη έλλνηα επξχηεξε 

απφ απηή ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αθνξά φιεο ηηο „δηθηπσκέλεο‟ ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο - θαη 

φρη κφλν ηηο Ίληεξλεηηθέο‟. Λφγσ ηεο θχζεο, ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο παγθφζκηαο απήρεζήο 

                                                 
3
 Καξάθσζηαο I. (2009) 

4
 Gibson W. (1984)  

5
 Benedikt M. (1991) 



[3] 

 

ηνπ, ν θπβεξλνρψξνο έρεη αξρίζεη λα „αιινηψλεη‟ ηε ζχλδεζε κεηαμχ γεσγξαθηθήο 

επηθξάηεηαο θαη θξαηηθήο θπξηαξρίαο. 

 

 

1.3   Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κπβεξλνρώξνπ 

 

Σα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

ηνλ εηθνληθφ θφζκν, ηελ αιιειεπίδξαζε, θαη ηηο πιεξνθνξίεο. Δηδηθφηεξα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ σο εμήο:
6
 

 

 Δηθνληθόο θόζκνο:   

Ο ρψξνο κηαο δεχηεξεο πιαζκαηηθήο δσήο 

«Ο θπβεξλνρψξνο είλαη έλαο λένο ηνκέαο γηα κηα δεχηεξε δσή». Δίλαη έλαο δηαθνξεηηθφο 

θπζηθφο ρψξνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθή πξνζσπηθφηεηα εθφζνλ έρεη 

ην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα, αθνχ ειεθηξνληθή πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρεη ν ρξήζηεο. Βαζηδφκελνο ζηελ αλσλπκία, ν θάζε ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν κπνξεί 

λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. ηνλ θπβεξλνρψξν, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα έρεη 

πνιιαπιέο ειεθηξνληθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα αιιειεπηδξά κε απηέο.  

 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ 

Ο ρξήζηεο πηζηεχεη φηη ε ειεθηξνληθή πξνζσπηθφηεηα πθίζηαηαη θαη ν θπβεξλνρψξνο είλαη 

κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Όζν πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ππάξρεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ην φξην κεηαμχ θπβεξλνρψξνπ θαη θπζηθνχ ρψξνπ εμαθαλίδεηαη. Δθηφο απφ ηελ 

θαηνρή ελφο ξφινπ θαη κηαο πξνζσπηθφηεηαο, νη άλζξσπνη παίξλνπλ κέξνο  θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν κε απνηέιεζκα λα είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

 Αιιειεπίδξαζε 

Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ςπραγσγία 

Ο θπβεξλνρψξνο είλαη έλαο λένο ηνκέαο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

ςπραγσγία. Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη νη ζπδεηήζεηο ζε 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο (forums), online παηρλίδηα, θαη άιια. Μέζα απφ απηέο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο, νη άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. 

 

Μηα θνηλφηεηα γηα θνηλά ελδηαθέξνληα 

Οη άλζξσπνη επηζπκνχλ ηελ χπαξμε ρψξνπ φπνπ λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Οη δηθηπαθνί ηφπνη (websites) θαη ην Γηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

Γεκφζηνο ρψξνο ηζφηεηαο 

ηνλ θπβεξλνρψξν δελ ππάξρνπλ θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο αιιά ππάξρεη 

νξηδφληηα ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νθέιε ηνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκηζηνχλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ρσξίο θακία δηάθξηζε.  

 

Καηαζηξνθή ησλ δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ (αξλεηηθφ) 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ρξεζηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν δελ ππάξρεη θάπνηνο έιεγρνο ή 

επνπηηθφο κεραληζκφο, κε απνηέιεζκα λα δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Μέρξη ζηηγκήο, δελ πθίζηαηαη θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη 

ε αλσλπκία θαζηζηά ηνλ έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο απηήο αδχλαην. 

 

Cyber εγσηζκφο (αξλεηηθφ) 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλείο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ή λα ξπζκίζεη ηηο δξάζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. Ο εγσηζκφο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ε αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θαλνληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ζηνλ θπβεξλνρψξν, θακία εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ζην δηαδίθηπν 

δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί.  

 

 

 Πεγή πιεξνθόξεζεο 

πζηεκαηνπνίεζε ή δηάξζξσζε πιεξνθνξηψλ 

Ζ πιεξνθφξεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν δνκείηαη ζε θφκβνπο θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο 

ζπζηεκαηνπνηνχληαη ή δηαξζξψλνληαη γχξσ απφ απηνχο.  

 

Ο ρξήζηε σο δεκηνπξγφο πιεξνθνξίαο 
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ηνλ θπβεξλνρψξν, ν θαζέλαο κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγφο ή ζπγγξαθέαο, πξνβάιινληαο ηε 

κνπζηθή ηνπ ή έλα δνθίκηφ ηνπ. Λφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηα φξηα κεηαμχ δεκηνπξγνχ θαη ρξήζηε είλαη δπζδηάθξηηα θαη 

ακθηιεγφκελα.  

 

Πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Γηαδίθηπν) 

ηνλ θπβεξλνρψξν, νη πιεξνθνξίεο είλαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο  θαη θπθινθνξνχλ ειεχζεξα. 

 

Hypertext 

Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο είλαη έλα ηεξάζηην δίθηπν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζε θάζε ρψξν σο 

hypertext link. Μέζσ ππεξθεηκέλνπ, ρσξίο ράξηε ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πινεγεζεί ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ κε επθνιία.  

 

Μεραλέο αλαδήηεζεο 

Γηα λα πινεγεζεί επηηπρψο θαη απνηειεζκαηηθά,  ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη έλα εξγαιείν ψζηε λα 

κπνξεί λα βξίζθεη πιεξνθνξίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην Γηαδίθηπν παξέρνληαη νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο. 

 

 

1.4 Κπβεξλνπόιεκνο θαη Κπβεξλνεπηζέζεηο 

 

Οη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, ν ιεγφκελνο 

δειαδή Κςβεπνοπόλεμορ, απνηειεί φπιν κε κηθξφ θφζηνο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εθεπξεηηθφηεηα θαη ηε γλψζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά κε παλίζρπξα 

απνηειέζκαηα θαη απνηειεί κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αζχκκεηξε απεηιή γηα ηελ εζληθή 

αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ θξαηψλ, θαη θπζηθά απεηιή θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία.  Έλαο ζχληνκνο νξηζκφο είλαη φηη Κπβεξλνπφιεκνο είλαη θάζε ελέξγεηα πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη έρεη ζηφρν ηελ βιάβε, ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηε κείσζε 

ηεο  ηζρχνο κηαο ρψξαο ή ελφο κε θξαηηθνχ δξψληα (πξνζψπνπ, εηαηξίαο, νξγαληζκνχ)
7
.  

Οη Κςβεπνοεπιθέζειρ είλαη ε ρξήζε „βίαο‟ θαη εγθιεκαηηθψλ αμηφπνηλσλ ελεξγεηψλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν κε πξφζεζε πξφθιεζεο βιάβεο.  θνπφο ησλ επηηηζέκελσλ είλαη ε 

εμνπδεηέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο επηρείξεζεο - ζηφρνπ ή 
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θξάηνπο - ζηφρνπ θαη ε πξφθιεζε ζεκαληηθήο δεκίαο φπσο ζα επέθεξε νπνηαδήπνηε πιηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ εθάζηνηε ζηφρνπ.   

ηελ πεξίπησζε ηνπ Κπβεξλνπνιέκνπ, ηε ζέζε ησλ θπζηθψλ φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 

θαηαιακβάλνπλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα δίθηπα. χκθσλα κε ηνπο Kenneth 

Laudon θαη Jane Laudon (2009), ηα θπξηφηεξα κέζα – φπια (cyber weapons) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (malware), πνπ ζπλίζηαηαη ζε ηνχο, 

ζθνπιήθηα, δνχξεηνπο ίππνπο θαη θαηαζθνπεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηα δίθηπα ξνκπφη (botnet), 

ηα νπνία είλαη κεραλήκαηα – πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ εζθεκκέλα κνιπλζεί κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ελ αγλνία ησλ ηδηνθηεηψλ θαη νξγαλψλνληαη ζε δίθηπν ξνκπφη απφ 

ηνπο ράθεξο , πνπ ηα θαηεπζχλνπλ ψζηε λα κνιχλνπλ θαη άιινπο ρξήζηεο αλνίγνληαο κηα 

θεξθφπνξηα κέζσ ηεο νπνίαο δχλαληαη λα δίλνπλ εληνιέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κνιπζκέλνη 

ππνινγηζηέο γίλνληαη δνχινη – „δφκπη‟ πνπ ππεξεηνχλ ηνπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο. Μφιηο απηνί 

θηάζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ, νη θπβεξλνεγθιεκαηίεο εμαπνιχνπλ θαηαλεκεκέλεο 

επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (DDoS – denial of service attacks). Οη ηειεπηαίεο 

απνηεινχλ ηελ ηξίηε κνξθή εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ 

θαηαθιπζκφ ηνπ δηαθνκηζηή ελφο δηθηχνπ κε ςεπδή κελχκαηα ή αηηήζεηο εμππεξέηεζεο, κε 

ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ θαηάξξεπζε ζην δίθηπν. Σν απνηέιεζκα είλαη ην δίθηπν λα 

ππεξθνξηψλεηαη απφ ηφζν πνιιέο αηηήζεηο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη έηζη 

δελ είλαη δηαζέζηκν λα εμππεξεηήζεη ηηο θαινπξναίξεηεο αηηήζεηο. Αλ θαη νη επηζέζεηο 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο δελ θαηαζηξέθνπλ πιεξνθνξίεο νχηε πξνζπειάδνπλ απαγνξεπκέλεο 

πεξηνρέο ζηα ζπζηήκαηα ησλ εηαηξηψλ, ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ε πξφθιεζε δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ζηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο.  

Σν απνηέιεζκα είλαη ηδηαίηεξα δεκηνγφλν ζε εηαηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο θαζψο νη ππνςήθηνη πειάηεο αδπλαηνχλ λα δψζνπλ ηηο 

παξαγγειίεο ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.  Σέηαξηε θαη νινέλα πην δεκνθηιήο ηαθηηθή 

θπβεξλνεπίζεζεο απνηειεί ην ειεθηξνληθφ ςάξεκα (phishing), κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

πιαζηψλ ηνπνζεζηψλ ηζηνχ ή ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο κελχκαηα γλσζηψλ λφκηκσλ εηαηξηψλ ή νξγαληζκψλ, δεηψληαο απφ ηνπο 

ρξήζηεο εκπηζηεπηηθά απφξξεηα δεδνκέλα ηνπο ,  πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη θσδηθνχο.
8
        

πλνςίδνληαο, ν ζθνπφο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη πάληνηε ζπγθεθξηκέλνο θαη 

κπνξεί λα αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε (exploitation), παξαπιάλεζε (deception), θαηαζηξνθή 

(destruction) ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (denial of service).  Αλαιπηηθφηεξα, ε εθκεηάιιεπζε 
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αλαθέξεηαη ζηελ ππνθινπή πιεξνθνξηψλ απφ ην «ζχκα» , κε απψηεξν ζηφρν ηελ ρξήζε ηνπο 

γηα πξφθιεζε βιάβεο , ε παξαπιάλεζε επηηξέπεη ζην ζχκα-ζηφρν εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, 

αιιά παξαπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί, απνζθνπψληαο νπζηαζηηθά λα δηαβάιιεη ην  

ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αληηπάινπ θαη λα πξνθαιέζεη πνιιαπιή δεκία.  ηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαζηξνθήο, ν θπβεξλνεγθιεκαηίαο, ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ ζχκαηνο θαη αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σέινο, φηαλ ζηφρνο είλαη ε  

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, ν θπβεξλνεγθιεκαηίαο ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ην ζχκα-ζηφρν ή ηνλ 

θαζηζηά αλαμηφπηζην γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, εκπνδίδνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

λφκηκσλ ρξεζηψλ .  

 

 

1.5 ύλδεζε επηρείξεζεο κε ηνλ θπβεξλνρώξν 

 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν είλαη πιένλ θπξίαξρε ε ηάζε ζηξνθήο πξνο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, εμππεξέηεζε θαη  e-επηρεηξείλ, αθφκε θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη 

ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο.  Εεηνχκελν ησλ πειαηψλ είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

απφξξεησλ δεδνκέλσλ ηνπο,  ηα νπνία δηαθηλνχληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ελδνδίθηπα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην Γηαδίθηπν. Αλάγεηαη έηζη 

ζε θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ε αζθάιεηα  θαη ν έιεγρνο . Ζ Γηνίθεζε, 

αληηιακβαλφκελε ην βαζκφ εμάξηεζήο ηεο απφ ην δηαδίθηπν, επηθεληξψλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηα πεξηζηαηηθά 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ επάισηε ζε πνηθίιεο επηζέζεηο ζηα «ηξσηά» ζπζηήκαηά ηεο θαη λα 

απνκαθξχλεη ηα ελδερφκελα επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο θαη δεκηψλ.  

 ην ζεκείν απηφ, δίλεηαη ν ζχληνκνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ, φπσο δηαηππψλεηαη απφ ηελ θαζεγήηξηα θα Μάλζνπ (επηκέιεηα απφ Kenneth Laudon 

θαη Jane Laudon, 2009). Ο φξνο αζθάιεηα (security) αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηθέο, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ηερληθά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε 

πξφζβαζε, αιινίσζε , θινπή ή πιηθή δεκηά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηξίηνπο, 

«παξείζαθηνπο», κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.  Ο φξνο έιεγρνη (controls) ελλνεί ηηο 

κεζφδνπο , ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ εγγξαθψλ ηνπ θαη 
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ηελ εθ κέξνπο ηνπ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δηαρείξηζεο.
9
  Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλσηέξσ θαη ε αλάιπζή ηνπο ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

 

1.6  θνπόο ηεο εξγαζίαο - Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ε παξνχζα 

εξγαζία ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη επίθαηξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ.   Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη:  

 ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θπβεξλνεπηζέζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε 

θπβεξλναζθάιεηα, σο κέζν δηαρείξηζεο ηνπ 

 ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θπβεξλνρψξν γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

 ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν 

 ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη ε έθθξαζή ηνπο ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο, δειαδή ε έθθξαζή ηνπο ζε κνλάδεο θφζηνπο θαη ζχγθξηζή ηνπ κε 

ην θφζηνο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο φηαλ επηιέγνπλ ηελ θπβεξλναζθάιηζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1   Η έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πεγάδεη απφ ηελ άγλνηα ησλ κειινληηθψλ αβέβαησλ γεγνλφησλ. Οη θαζεγεηέο Λαδαξίδεο θαη 

Παπαδφπνπινο (2005), δηεπθξηλίδνπλ πσο αλ θαη νη έλλνηεο θίλδπλνο θαη αβεβαηφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, σζηφζν δελ είλαη ζπλψλπκεο έλλνηεο. πγθεθξηκέλα, 

κίνδςνορ είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο δελ είλαη πιήξσο 

γλσζηά αιιά πηζαλνινγείηαη φηη ζα θπκαλζνχλ κέζα ζε έλα εχξνο απνηειεζκάησλ. 
10

  Γηα 

ηνλ φξν αβεβαιόηηηα δίλεηαη ν νξηζκφο: «αβεβαηφηεηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν 

επελδπηήο έρεη δπζθνιία λα θαζνξίζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο 

απφθαζεο είηε γηαηί ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, είηε γηαηί ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνληαη».
11

   

 Απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Φίιηππα (2005), ν 

θίλδπλνο αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο απνδφζεηο κηαο επέλδπζεο θαη κπνξεί λα 

γίλεη αληηιεπηφο παξαηεξψληαο ηελ έλλνηα ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεψλ 

ηεο. Ο θίλδπλνο δειαδή κεηξάηαη κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο επέλδπζεο, δειαδή κε ηνλ 

βαζκφ απφθιηζεο ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ ηελ κέζε αλακελφκελε απφδνζε.
12

 

            Ωζηφζν φπσο αλαθέξνπλ νη θ. Lhabitant θαη Tinquely (2001)
13

,ζε έλα επξχηεξν 

πιαίζην ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί  σο ε έθζεζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

αγνξάο θαη αλ ζα ζέιακε λα ζπλδέζνπκε απηέο ηηο δχν έλλνηεο κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ην 

γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο (hazard) επί ηνπ βαζκνχ ηεο έθζεζεο ζηελ θαηάζηαζε απηή 

(exposure)
14

.Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο  θ. Κνζκίδνπ θαη θ. Ενπνπλίδε (2003)
15

 ν 

θίλδπλνο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ε πηζαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ππνζηεί 
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 Λαδαξίδεο Η. θαη Παπαδφπνπινο Γ. (2005) 
11

 Λαδαξίδεο Η. θαη Παπαδφπνπινο Γ. (2005) 
12

 Φίιηππαο Ν. (2005) 
13

 Francois Serge Lhabitant θαη Olivier Tinquely (2001) 
14

 John C.Chicken θαη Posner Tamar (1993) 
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Κνζκίδνπ Κ. θαη Ενπνπλίδεο Κ. (2003) 
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεκίεο εμ αηηίαο ηεο νινθιήξσζεο ελφο γεγνλφηνο ην νπνίν δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ή δηεξεπλεζεί, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ απηέο ηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο πνπ θηλείηαη ε 

επηρείξεζε, κεηαβνιέο θαη αιιαγέο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. 

       Βέβαηα ζε θάζε πεξίπησζε ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξα είδε 

απψιεηαο γηα θάζε επηρείξεζε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ απηφλ. Αλ θαη γηα θάζε επηρείξεζε ε 

χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα επηθέξεη θαιχηεξα επηζπκεηά απνηειέζκαηα απφ απηά ηα 

νπνία είραλ πξνβιεθζεί, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο πηζαλφηεηαο απψιεηαο, ζηφρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη λα εμνκαιχλνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηέηνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο  θαη κε 

γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο λα θηλνχληαη αλάινγα ψζηε λα απνθεχγνπλ, 

λα απνξξνθνχλ θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

 

 

2.2   Γηαθξίζεηο ηνπ θηλδύλνπ 

 

Οη θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί.  

 Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη είλαη νη θίλδπλνη νη νπνίνη πξνθαινχληαη απφ ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπσο ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο, ν 

ηερληθφο, ε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, ην κάξθεηηλγθ, θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπσο ην νηθνλνκηθφ, ην 

ηερλνινγηθφ, ην θνηλσληθφ-ζεζκηθφ, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη είλαη νη θίλδπλνη νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ κηα επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. χκθσλα κε ηνπο 

θ.Finard θαη Stocks (1996)
16

 πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ζηηο 

δηάθνξεο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, θαη δηαρσξηδνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο
17

. 

 

Ο πιζηυηικόρ κίνδςνορ νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κελ εηζπξάμεη ηα 

θέξδε πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο έλα δάλεην ή άιιεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Δίλαη ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ κεξηθήο ή νιηθήο απνπιεξσκήο απφ θάζε είδνπο αληηζπκβαιιφκελνπ έλαληη 
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 Λαδαξίδεο Η. θαη Παπαδφπνπινο Γ. (2005) 
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ηνπ νπνίνπ ππάξρεη απαίηεζε, θαη θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Oldfield θαη Santomero 

(1997)
18

 απφ ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ πιήξσο θαη 

είλαη κεξηθψο δηαθνξνπνηήζηκνη φπσο νη απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζηηο εθάζηνηε 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κηαο αγνξάο,  θαη κε-ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

εθθέξνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν θαζψο αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλν αξηζκφ 

αληηζπκβαιιφκελσλ  ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεγάια πηζησηηθά αλνίγκαηα θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφηεξν ηκήκα απφ ηελ  έθζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ο κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ επεξεάδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο αγνξέο ζηελ νπνία 

θηλείηαη, ζπγθεθξηκέλα επηθέξεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα δηεθπεξαηψλεη ζπλαιιαγέο 

κεγάινπ φγθνπ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο απηφ λα επηδξά ζηηο ηηκέο ηεο .Γηαρσξίδεηαη 

ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο (market liquidity risks) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο απψιεηεο εμαηηίαο 

ησλ ελαιιαγψλ ζην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θιείζηκν κηαο ζέζεο θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

αγνξάο ζχκθσλα κε ηνπο θ. Cherubini θαη Lunga (2001)
19

,θαη ζηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (funding liquidity risks) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κε αληαπφθξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε ησξηλέο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, πξνβιέςηκεο θαη κε πξνβιέςηκεο, 

αθήλνληαο αλέπαθε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ εχξπζκε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο.  

Ο κίνδςνορ αγοπάρ πεξηιακβάλεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο απψιεηεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη κία επηρείξεζε ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο δείθηεο ηεο αγνξάο φπσο επηηφθηα, 

ηζνηηκίεο, κεηνρέο, αγνξαίεο ηηκέο εκπνξεπκάησλ. χκθσλα κε ηνπο θ. Lhabitant θαη 

Tinquely (2001)
20

, ε επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ ζε κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη άκεζε, λα 

επεξεάζεη ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη έκκεζε επεξεάδνληαο ηελ 

απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ ζηα αμηφγξαθα, ζηνπο αληαγσληζηέο , ηνπο πξνκεζεπηέο 

φπσο θαη ηνπο πειάηεο ηεο. 

Ο ζςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ πεξηιακβάλεη ηηο άκεζεο ή έκκεζεο απψιεηεο κηαο 

επηρείξεζεο εμ αηηίαο θάπνησλ κε αλακελφκελσλ ή πξνβιέςηκσλ αιιαγψλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ δηαηεξεί. χκθσλα κε ηνλ θ. Παπατσάλλνπ (2006)
21

 απηέο 

νη κε επλντθέο κεηαβνιέο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ηελ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία,   

ζπλαιιαζζφκελνπο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δηαθξίλεηαη ζηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγψλ 
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(transaction risk), απεηθνλίδνληαο ηελ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

επίπεδν ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ-εθξνψλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαζψο θαη ζε κειινληηθέο 

θηλήζεηο ηεο ζε μέλν λφκηζκα νη νπνίεο δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί αθφκε, ζηνλ θίλδπλν ηεο 

κεηαηξνπήο (translation risk) ν νπνίνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε πνιπεζληθέο εηαηξείεο φηαλ 

πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ινγηζηηθά κεηξηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη 

φια ηνπο ηα ζηνηρεία πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλφ λφκηζκα, θαζψο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θίλδπλν (economic risk) ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, αλαδεηθλχεη ηελ 

επίδξαζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ αιιαγψλ ζηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηα 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ζηηο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο ηεο. 

Ο κίνδςνορ σώπαρ ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηε δαλεηνδφηεζε κηαο επηρείξεζεο απφ θάπνηα 

άιιε ρψξα θαη επεξεάδεηαη απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν απφ θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο νη 

νπνίεο απαγνξεχνπλ ηηο πιεξσκέο ζε μέλα θξάηε (sovereign risk),ηνλ θίλδπλν απαγφξεπζεο 

ηεο εθάζηνηε Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο (transfer risk) θαη ηνλ 

γεληθεπκέλν θίλδπλν (generalized risk). 

Ο πολιηικόρ κίνδςνορ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο απψιεηεο κηαο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί 

λα πξνέιζνπλ απφ ηηο αλαπάληερεο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο απφ ην πνιηηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη θαη θηλείηαη ε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Ο νομικόρ κίνδςνορ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζην λνκηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο πνπ εδξεχεη κηα επηρείξεζε, θέξνληαο απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζην Γίθαην πνπ 

ζρεηίδεηαη κε απηήλ φπσο ην Γίθαην εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ζε ελδερφκελεο αιιαγέο 

ή δηαθνξνπνηήζεηο ζην Γίθαην άιισλ μέλσλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο δηαηεξεί εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο θαζψο νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ ζεζκηθψλ απηψλ πιαηζίσλ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ φρη κφλν απψιεηεο ζηα θέξδε ηηο επηρείξεζεο αιιά θαη επψδπλεο θπξψζεηο. 

Ο θοπολογικόρ κίνδςνορ ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο αιιαγέο θαη δηαθπκάλζεηο ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ αλήθεη κία επηρείξεζε, θαζψο νη κεηαβνιέο ηνπ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ ζεκαληηθή απψιεηα θεξδψλ θαη κε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Σέινο, ν λειηοςπγικόρ κίνδςνορ ν νπνίνο ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα απνηππψλεη ηηο 

απψιεηεο κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ιαλζαζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο 

πνπ επεξεάδνληαη απφ απάηε, δεκία πεξηνπζίαο, απνηπρία ζπζηεκάησλ θαη απφ δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αλεπάξθεηα ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ σο αληίθηππν ηελ παξαβίαζή ηνπο  θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ απφξξεηνπ. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ην έληνλν θαηλφκελν ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία.  Δπίζεο κπνξεί λα γελλεζεί 



[13] 

 

εμ αηηίαο ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ management θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ δνινπινθίεο 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ  ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο φπσο κεηαμχ κεηφρσλ, 

εθπξνζψπσλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. χκθσλα κε ηνλ Jarrow (2008)
22

 ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο. Πξψηνλ ηνλ θίλδπλν 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απψιεηεο εμ αηηίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο θαη 

ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη ζε επίπεδν θέξδνπο δηφηη 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή, ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζε δηάθνξεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζθνπφ έρνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Γεχηεξνλ, ηνλ θίλδπλν απσιεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θφζηε δηακεζνιάβεζεο (agency costs) φπσο ε απάηε θαη ε θαθή δηαρείξηζε 

κηαο επηρείξεζεο, ππνθηλνχκελα απφ δηνηθεηηθά θίλεηξα. 

 

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη:  

-  Απνθπγή θηλδχλσλ  

-  Αγλφεζε θηλδχλσλ 

-  Πεξηνξηζκφο θηλδχλσλ 

-  Γηαθνξνπνίεζε θηλδχλσλ 

-  Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ κέξνο έθθξαζεο ηεο νινθιεξσκέλεο δηνίθεζεο 

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ (corporate risk management) ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία ζα 

επηηπγράλεηαη  ε ζπζηεκαηηθή πξνζηαζία ησλ πεγψλ παξαγσγήο  θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο έηζη ψζηε νη ζηφρνη ηεο λα επηηπγράλνληαη απξφζθνπηα. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα 

πεξηιακβάλεη εθηφο άιισλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ, ηε κέηξεζε απηψλ  κε ηερληθέο 

φπσο ε κέζνδνο VAR θαη ηελ ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλδχλνπ
23

. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Dickinson (2001)
24

 ζα πεξηγξάςνπκε νξηζκέλα βαζηθά 

νξγαλσηηθά δεηήκαηα. Απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη 

λα απνηειεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ε παξαθάησ δηαδηθαζία. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη ν 

αλψηεξνο εθηειεζηηθφο κηαο  νκάδαο, ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα επηθέξεη ηελ θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαηξνθνδνηνχληαη απφ ηηο πην 

θνληηλέο πεγέο θηλδχλνπ, έηζη ψζηε ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα είλαη θαιά 

                                                 
22

 Robert A. Jarrow (2008) 
23

 Γ.Σ. Λαδαξίδεο θαη Γ. Λ. Παπαδφπνπινο (2005) 
24

 Gerry Dikinson (2001) 
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ελεκεξσκέλα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπο. Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο 

επζχλεο ζε ηνκείο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο θηλδχλνπο θαη είλαη πηζαλφ λα 

επεξεαζηνχλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε έγθαηξε δξάζε απνηξέπεη πάληα έλα κηθξφ 

πξφβιεκα πξηλ αλαπηπρζεί ζε έλα κεγαιχηεξν θαη κε δηαρείξηζηκν θίλδπλν. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ζε κία εηαηξεία απαηηείηαη θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία. Απηφ δεκηνπξγεί 

αιιαγέο ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη αλαδχνληαη λένη ξφινη φπσο απηφο ηνπ 

επηθεθαιή θηλδχλνπ (CRO). Ο επηθεθαιήο θηλδχλνπ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο έλα αλψηεξν 

ζηέιερνο δηεπζχλεη κία νκάδα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ππεχζπλνο φρη κφλν γηα ηελ 

αγνξά ηεο αζθάιηζεο αιιά θαη ησλ παξαγψγσλ, δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο απηέο εκπίπηνπλ 

ζηελ εηαηξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ηεο εηαηξείαο .Έηζη πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα επηπξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο κηαο επηρείξεζεο 

ελζαξξχλνληαο ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λα αλαπηχμνπλ ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ πςεινχ επηπέδνπ είλαη ζπρλά κηα πξφζζεηε επζχλε 

γηα ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απφ εθηειεζηηθνχο δηεπζπληέο φπνπ 

νη ίδηνη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, απφ έλαλ κε εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ν νπνίνο ζα 

πξνεδξεχεη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηνλ απαξαίηεην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο θαη δηαθάλεηαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηνλ 

θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο θαη ε εηαηξεία είλαη ππφινγε ζηνπο κεηφρνπο ηεο θαη ζε άιια 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο επηρεηξεζηαθήο νληφηεηαο ηεο. 

 

 

2.3   Γηαρείξηζε ησλ απεηιώλ ηνπ Κπβεξλνρώξνπ – δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κεηά ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

νη επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, ηα νπνία 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο (asset). Ωο εθ ηνχηνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο πξνο ηα εηαηξηθά ηνπο ζπζηήκαηα σο έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη θαηαβάιινπλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ,  εθπνλψληαο εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο θαη 

θαηαζηξψλνληαο νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή.  Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο θαη ε εληαηηθή 

εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ δηαρείξηζε ησλ επηζέζεσλ ζηα 
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επάισηα εηαηξηθά ζπζηήκαηα, θαζψο απηέο απμάλνληαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο θαη 

εκθαλίδνληαη ζπλερψο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Γηα ην ιφγν απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

απφ ηηο εηαηξίεο ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο  ησλ θηλδχλσλ πιεξνθνξηψλ 

(IRM – Information Risk Management). 

 Σν πξψην βήκα είλαη λα απνηηκήζεη o θφζηνο, πνπ ζα ππνζηεί κηα επηρείξεζε ζε 

πεξίπησζε πνπ δερηεί θπβεξλνεπίζεζε κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ (IT risk 

assessment). Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζε πξφηππα, 

σζηφζν γηα θάζε επηρείξεζε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαη ηδηαίηεξε κεζνδνινγία ζχκθσλα κε 

ηα εηαηξηθά δεδνκέλα.  

 

 

2.4   Κπβεξλναζθάιεηα 

 

Ζ αζθάιηζε Cyber Insurance απνηειεί θαίξην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Δλψ ζηνλ θπβεξλνρψξν ε αζθάιηζε δελ δχλαηαη λα εκπνδίζεη έλα 

πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο, κπνξεί σζηφζν λα βνεζήζεη ην πξφγξακκα αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο εηαηξείαο , έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί ζπκβάλ αζθάιεηαο λα 

κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ζηνπο πειάηεο, ηε θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ην 

brand name ηεο. 

χκθσλα κε ην DOD
25

 , ε Κπβεξλναζθάιεηα νξίδεηαη σο φιεο νη νξγαλσκέλεο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη πιεξνθνξίεο απφ θάζε θίλδπλν ή 

ξίζθν ζε φιεο ηνπο ηηο κνξθέο (ειεθηξνληθέο, θπζηθέο), θαζψο θαη γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηα δίθηπα, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε απνζήθεπζε, ε αλάθηεζε, ε 

επεμεξγαζία θαη ε κεηαθνξά ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα 

γίλνληαη, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαηαζθνπεία, 

αηπρήκαηα, θαη αζηνρίεο. ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ Κπβεξλναζθάιεηα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θη απηνί πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 

παξνρψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο θαη νη νπνίνη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ, είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ζηαζεξφηεηα θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πειαηψλ ηνπο, 

παξαβηάδνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, απνδηνξγαλψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ή δηεμαγσγήο 

                                                 
25

 DOD: Department Of Defense of USA (Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α) 
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επαγγεικαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, επεξεάδνληαο δπζκελψο πξσηίζησο ηελ «πγεία», πξνθαιψληαο 

απψιεηεο θαη αθεηέξνπ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο εζληθήο θξίζηκεο ππνδνκήο.  

Ζ θπβεξλναζθάιεηα ινηπφλ γελλάηαη ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εηζφδνπ ησλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

θαιχςεη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο ή πξντφλησλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο δεκίεο πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ, φηαλ κηα επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πψιεζε ζην Γηαδίθηπν 

ή ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ηεο. Δπίζεο 

πξνζηαηεχεη απφ πνιηηηθέο ππνθινπήο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ θπβεξλνρψξν πνπ θαιχπηεη 

κηα επηρείξεζε, φπσο ε επζχλε γηα ηελ παξαβίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηεο, 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, αξηζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή πηζησηηθήο θάξηαο πνπ 

κπνξνχλ λα εθηεζνχλ  ή θιαπνχλ απφ ράθεξ ή άιινπο εγθιεκαηίεο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ δίθηπν ηεο επηρείξεζεο.  

Έηζη πξνθχπηεη ε έληνλε αλάγθε γηα αζθάιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο απφ δηάθνξεο θπβεξλνεπηζέζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ αλαγθαία ηε 

δεκηνπξγία πνιηηηθψλ αζθαιεηψλ νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο απσιεηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε παξαβηάζεηο δεδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: δαπάλεο θνηλνπνίεζεο, 

πηζησηηθφ έιεγρν, ην θφζηνο γηα λα ππεξαζπηζηεί ηηο αμηψζεηο απφ ξπζκηζηηθέο αξρέο ηνπ 

θξάηνπο, ηα πξφζηηκα θαη ηηο θπξψζεηο, θαη ηελ απψιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θινπή 

ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ επζχλε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηα 

αλνίγκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο απφ: δηαθνπή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απψιεηα 

κεηαθνξάο  δεδνκέλσλ ή θαηαζηξνθήο απηψλ, απάηε ηνπ ππνινγηζηή, εθβίαζε ζηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο, ε νπνία ζπρλά πξνθχπηεη απφ ηελ εζθαικέλε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη παξαιείςεηο αζθάιηζεο ηεο επηρείξεζεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά 

ηεο θ. Καηζνχιε (2016)
26

,  ε νπνία ηνλίδεη πσο είλαη αδχλαηνλ θάζε επηρείξεζε λα κπνξεί λα 

πξνζηαηεπζεί απφ φιεο ηηο κνξθέο επηζέζεσλ πνπ δέρεηαη, θαη είλαη ζεκαληηθή ε έληαμε 

θάπνησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη ζα ηελ πξνζηαηεχνπλ, νη ιεγφκελν αζθαιηζηηθνί 

ζχκβνπινη (cyber insurance agents). Ζ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαιχπηεη ηέζζεξηο άμνλεο, 

θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί, λα πξνζηαηεπηεί, λα αληρλεχζεη θαη λα εληνπίζεη 

ψζηε λα αληηκεησπίζεη ζσζηά ηηο επηζέζεηο φηαλ ζπκβαίλνπλ. Ζ πξνεηνηκαζία αθνξά ζην λα 

γλσξίδεη θάζε επηρείξεζε ζε ηη είδνπο επηζέζεηο είλαη εθηεζεηκέλε θαη ηη είλαη πην ζεκαληηθφ 
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λα πξνζηαηέςεη. Ζ πξνζηαζία πεξηιακβάλεη κέηξα ηερλνινγηθά, δηαδηθαζίεο, νξγάλσζε αιιά 

θαη εγξήγνξζε, κέζσ θαηάιιειεο θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ 

αλίρλεπζε αθνξά ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν γηα ελδείμεηο πηζαλψλ επηζέζεσλ 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ελψ είλαη αθφκε ζε εμέιημε. Σέινο, ε 

αληηκεηψπηζε πξνυπνζέηεη έλα ζρέδην δξάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο κηαο θπβεξλνεπίζεζεο φηαλ ζπκβεί. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

λα κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο απφ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο είλαη θάζε επηρείξεζε λα 

δηαζέηεη ζσζηή δηαθπβέξλεζε πνπ λα κπνξεί λα πινπνηήζεη ηελ αζθαιή ηερλνινγία. Σνλίδεη 

ηδηαίηεξα πσο πξέπεη φινη λα έρνπκε ππφςε φηη ηα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη, νη 

δηαδηθαζίεο ηεξνχληαη, νη ηερλνινγίεο πινπνηνχληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη απφ ηα 

ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ. 

Πνην φκσο ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ή αθφκα θαη ησλ θξαηψλ λα 

εληάμνπλ επηηαθηηθά ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο απεηιέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ; 

ίγνπξα ε κέγηζηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνχ θαη ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θνηλνχ θάζε 

επηρείξεζεο κε ην δηαδίθηπν ιφγσ ηεο άκεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεθπεξαίσζεο 

αηηεκάησλ πνπ απηφ πξνζθέξεη, εμαηηίαο ηεο γξήγνξεο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

δεδνκέλσλ. Δλ κέζσ απηνχ ηνπ θαηαθιπζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, αξθεηνί επίδνμνη 

επαγγεικαηίεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, γλσζηνί θαη σο ράθεξ, αλέπηπμαλ ηξφπνπο θαη 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εηζβάιινπλ ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ, θαη ππνθιέπηνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα απηψλ. Ζ πξψηε εκθάληζε 

θπβεξλνεπίζεζεο έγηλε κε ηελ «θαηαιάζνο» δεκηνπξγία ελφο ηνχ πνπ κφιπλε ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα, γλσζηνχ σο δηαδηθηπαθφ ζθνπιήθη (worm) ζην ΜΗΣ, απφ ηνλ ηφηε θνηηεηή 

Robert Morris, ην 1988. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο απφ επίδνμνπο 

ζθεηεξηζηέο αθφκε θαη απφ κεγάια θξάηε γηα δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο θαη ζηξαηεγηθέο 

πνιέκνπ. Αμηνζεκείσηε κειέηε πεξίπησζεο θπβεξλνεπίζεζεο ζε εηαηξία ζα αλαιχζνπκε ζε 

επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.                                         . 

 

 

2.5   Θεζκηθό πιαίζην
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Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θξαηψλ, εμαηηίαο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, είλαη ε δεκηνπξγία λνκηθνηερληθψλ πιαηζίσλ πνπ 
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λα εκπεξηέρνπλ θαλφλεο αζθαιείαο θαη νξζήο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, έηζη ψζηε θάζε θαθφβνπιε ελέξγεηα λα κπνξεί λα απνηξαπεί θαη λα εθδησρζεί 

επηβάιινληαο πάληα ηηο αλάινγεο θπξψζεηο .Έηζη, ζηηο 14 Απξηιίνπ 2016, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηα Πξνζσπηθά δεδνκέλα,  νπνίνο ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή ηνλ Μάην ηνπ 2016 θαη αλακέλεηαη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

2018. 

Ο θαλνληζκφο πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θάζε άηνκν πάλσ ζηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα φηαλ απηά εθηίζεληαη θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, ηα νπνία παξέρνπλ ζηα 

άηνκα κεγαιχηεξν έιεγρν επί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, κέζα απφ δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο φπσο: 

 ηεο αλάγθεο χπαξμεο ζαθνχο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ 

 ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 

 ησλ δηθαησκάησλ δηφξζσζεο, δηαγξαθήο θαη «ιήζεο» 

 ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο, κεηαμχ άιισλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ «θαηάξηηζε πξνθίι» 

 ηνπ δηθαηψκαηνο θνξεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ απφ πάξνρν ζε πάξνρν 

Θεζπίδεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ λα 

παξέρνπλ δηαθαλείο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίεο ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ 

εηδηθφηεξα φηαλ ηίζεηαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ ηδηαίηεξε επζχλε έρνπλ ηφζν νη ππεχζπλνη φζν θαη νη 

εθηεινχληεο ελεξγεηψλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο ζεζπίδεηαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ε ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο απαηηνχκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο αλάινγα πάληα κε 

ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν επηθπιάζζνπλ νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πνπ εθηεινχλ. 

ε φηη αθνξά ηνπο  ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο, φηαλ αληηκεησπίζνπλ ε αληρλεχζνπλ 

πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ηα θνηλνπνηνχλ εληφο 72 σξψλ 

απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο θαη απψιεηαο, φρη κφλν ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο αιιά θαη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, αλ ε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ ράζεθαλ 

ην απαηηεί. 

ε επίπεδν εηαηξεηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ εθηεινχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε φηαλ νη παξαβηάζεηο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γίλνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ή αθφκα θαη απφ ηνπο εθηεινχληεο, δελ 
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δηαρσξίδνληαη νχηε πξνζηαηεχνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ θαη 

επηβάιινληαη θαη ζε απηνχο απζηεξφηαηεο θπξψζεηο. πγθεθξηκέλα ζηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ή ζε 20 εθαηνκκχξηα επξψ, εάλ ην πνζνζηφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. 

Γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ γηα θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ιακβάλνληαη ππφςε ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

 ε θχζε, ε βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ηελ 

έθηαζε ή ην ζθνπφ ηεο ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ έζημε ε παξάβαζε θαη ην βαζκφ δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ, 

 ν δφινο ή ε ακέιεηα πνπ πξνθάιεζε ηελ παξάβαζε, 

 νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία γηα λα κεηξηάζεη ηε δεκία πνπ ππέζηεζαλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, 

 ν βαζκφο επζχλεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνπλ, 

 ηπρφλ ζρεηηθέο πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, 

 ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αξρή ειέγρνπ γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο παξάβαζεο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ δπζκελψλ επηπηψζεψλ ηεο, 

 • νη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ επεξεάδεη ε παξάβαζε, 

 ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επνπηηθή αξρή πιεξνθνξήζεθε ηελ παξάβαζε, εηδηθφηεξα εάλ 

θαη θαηά πφζν ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία θνηλνπνίεζε 

ηελ παξάβαζε, 

 ζε πεξίπησζε πνπ δηαηάρζεθε πξνεγνπκέλσο ε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη 

θαηά ηνπ εκπιεθφκελνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία 

ζρεηηθά κε ην ίδην αληηθείκελν, ε ζπκκφξθσζε κε ηα ελ ιφγσ κέηξα, 

 ε ηήξεζε εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα θαη 

 θάζε άιιν επηβαξπληηθφ ή ειαθξπληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πεξηζηάζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, φπσο ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνθνκίζηεθαλ ή 

δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ παξάβαζε. 

Ο θαλνληζκφο πξνζηαηεχεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ δίλνληαο ηνπο ην δηθαίσκα 

λα ππνβάιινπλ θαηαγγειία ζε επνπηηθή αξρή, θαζψο θαη ην δηθαίσκα γηα δηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαη απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζνχλ θαηάρξεζε ή παξαβίαζε ησλ 
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πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, έηζη νη εηαηξίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε αγσγέο απφ ηξίηνπο ησλ 

νπνίσλ ράζεθαλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. 

Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη πσο ζα εμαιεηθζνχλ ηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ζπζηεκάησλ 

πνπ επηθέξνπλ ηελ απψιεηα εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθφκα θαη αλ νη επηρεηξήζεηο 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Νένπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

αζθάιηζε ησλ εηαηξεηψλ (cyber insurance) θξίλεηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή, εάλ ζέινπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ε αζθάιηζε Cyber Insurance απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. Γηα ηελ αλάγθε απηή έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επνπηεία γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλήζεσλ κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ απνηξέπνληαο θαθφβνπιεο επηζέζεηο θαη ππνθινπέο. 

ε απηφ ην είδνο ησλ εηαηξεηψλ αλήθεη ε Cromar ε νπνία βξαβεχζεθε σο “Best 

coverholder innovation 2016” ζηνλ δηαγσληζκφ “Lloyd‟s Market Innovation awards 2016” 

ηεο αγνξάο ησλ Lloyd‟s,πνπ πξνζθέξεη ηελ ιχζε Beazley Global Breach Solution ε νπνία 

εθηφο απφ ηηο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο πξνζθέξεη πξφζβαζε ζηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο 

Πεξηζηαηηθψλ ηνπ ε νπνία έρεη αληηκεησπίζεη πάλσ απφ 4.500 πεξηζηαηηθά παγθνζκίσο θαη 

έρεη βξαβεπζεί απφ ηελ Advisen σο ε θαιχηεξε νκάδα δηαρείξηζεο γηα ην 2015. 

 

 

2.6 ύληνκε αλαθνξά ζηνπο Θεζκηθνύο θαλόλεο ηεο Δ.Δ πεξί ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πξηλ ηελ ζέζπηζε ηνπ Νένπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016. 

 

 Οδεγία 95/46 ΔΚ  

Δίλαη ε πξψηε νδεγία πνπ ζεζπίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα λα πξναζπίζεη ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ην 1995.Θεζπίδεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ  έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη 

ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία απηψλ. Καζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηάζκηζεο ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ζπκθεξφλησλ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ θαζεγήηξηα θ. Αιεμαλδξνπνχινπ – Αηγππηηάδνπ (2016)
28

 

ηέηνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη κεηά απφ ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ 
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 Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ Δ. (2016) 
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ππάξρεη κία πξαγκαηηθή ζρέζε φπνπ ην ππνθείκελν είλαη θαη ζπκβαιιφκελν κέξνο, φηαλ ην 

απαηηεί ν Νφκνο γηα ηελ εθπιήξσζε δηαθφξσλ ππνρξεψζεσλ, φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

δηαθπιαρζεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ –εάλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

ζπκθέξνλ ηνπ θαηφρνπ ησλ δεδνκέλσλ- θαζψο θαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα δηαθπιαρζνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα δεδνκέλα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε  ζηνρεχεη ζηελ απαγφξεπζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρνληαο θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο φηαλ ην απαηηνχλ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο. 

 

 Οδεγία 2002/58 ΔΚ 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο νδεγίαο  ε ζπγθεθξηκέλε εληάζζεη ηελ αζθάιεηα ηεο 

ηδησηηθήο δσήο πνπ εθηίζεηαη κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

απηψλ κέζα ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Κπξηφηεξα δηαζθαιίδεη ην άηνκν, ηε γεσγξαθηθή ηνπ 

ζέζε, ηελ θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληαιιάζζεη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ νδεγία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ  θαη νξίδεη ην απφξξεην ησλ 

ζπλνκηιηψλ φπνπ απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε αθξφαζε, απνζήθεπζε, ππνθινπή, επηηήξεζε 

ή παξαθνινχζεζε απηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ηερλνινγηθά ζθεπάζκαηα ζηνλ 

ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ρξήζηε ελ αγλνία ηνπ. Γηαρσξίδεη βέβαηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ κφλν γηα ζεκηηνχο ζθνπνχο 

θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε ηνπ αηφκνπ. 

 

 Οδεγία 2013/40 ΔΔ 

Ζ νδεγία απηή έξρεηαη λα πξναζπίζεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ θαθφβνπιεο 

επηζέζεηο θαζψο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή ησλ κειψλ ηεο ΔΔ. θνπφο ηεο νδεγίαο είλαη λα εληάμεη ζην πνηληθφ δίθαην 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ηέηνηεο επηζέζεηο νξίδνληαο θαλφλεο, ζέηνληαο ηεο σο πνηληθά 

αδηθήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε γφληκε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

ηφρνο ηεο νδεγίαο είλαη λα πξναζπίζεη ηα θξάηε κέιε ηεο απφ επηζέζεηο δσηηθήο ζεκαζίαο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ κέζσ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο, νηθνλνκηθέο δεκίεο ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαζψο θαη 

ππνθινπή ή αιινηξίσζε εκπηζηεπηηθψλ εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ, ε νδεγία είλαη πνιχ απζηεξή βειηηψλνληαο έηζη ηε ζπλεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ 
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αξρψλ κε ηηο ππφινηπεο αξκφδηεο αξρέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ελ ιφγσ νδεγία 

εληάρζεθε πνιχ πξφζθαηα ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ην N. 4411/2016. 

 

Παξφια απηά ε έληνλε αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο  ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαζψο 

νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο έρνπλ απμεζεί ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα επηηάζζεη ζπλερψο ηελ 

είζνδν λέσλ θαλνληζκψλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ. Κάζε θξάηνο κέινο μερσξηζηά αιιά 

θαη ζην ζχλνιν ηεο έλσζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηηο  πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλαιιάζζεη. ε έλαλ θφζκν φπνπ ε ςεθηαθή επνρή έρεη θαηαθιχζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

θάζε είδνπο ζπλαιιαγψλ κε ηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο, απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε λέθνπο (cloud),έμππλεο θάξηεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηηο 

αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη πιεζψξα δηαδηθηπαθψλ επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζέζπηζε ελφο Γεληθνχ Καλνληζκνχ μεθεχγνληαο απφ ηα φξηα ηεο απιήο νδεγίαο 

ζπκκφξθσζεο. Μεηά απφ ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο ηεο commission,ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 

δεκνζηνπνηείηαη κηα πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

δηαθίλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

Έηζη ζεζπίδεηαη ν Νένο Καλνληζκφο ηεο ΔΔ 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ν νπνίνο εθδφζεθε ηελ 27
ε
 Απξηιίνπ 2016, είλαη ήδε ζε πηινηηθή 

εθαξκνγή θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί ηελ 25
ε
 Μαΐνπ ηνπ 2018. 

Ο λένο Καλνληζκφο ζηεξίρηεθε ζην Άξζξν 16 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ 

ζην νπνίν νξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ θάζε θπζηθνχ πξνζψπνπ λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα 

πξνζηαζίαο πνπ ην αθνξνχλ, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

απφ ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη απφ ηα 

ππφινηπα θξάηε κέιε, δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή ειεχζεξε θπθινθνξία απηψλ. 

Γηαθαηέρεηαη απφ 99 άξζξα ζηα νπνία αλαιχνληαη  εθηελψο θαη ιεπηνκεξψο φια ηα 

δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Ηγγιεδάθε (2006)
29

 ηα 

πην ζεκαληηθά θαη ζεηηθά απφ ηα λέα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη: 

 

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε θνξεηφηεηα δεδνκέλσλ  

Άπθπο 20 « 1.Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, θαη ηα νπνία έρεη παξάζρεη ζε ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο, ζε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα 

κνξθφηππν, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα δηαβηβάδεη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ζε άιινλ ππεχζπλν 

                                                 
29

 Ηγγιεδάθεο Η. (2006) 
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επεμεξγαζίαο ρσξίο αληίξξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φηαλ: α) ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζε ζπγθαηάζεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ή ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ή 

ζε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) θαη β) ε επεμεξγαζία 

δηελεξγείηαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. 2.Καηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά ηελ απεπζείαο δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

απφ έλαλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε άιινλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ. 

3.Σν δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αζθείηαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ ηζρχεη γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή 

θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 4.Σν 

δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ επεξεάδεη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ειεπζεξίεο άιισλ ». 

 

 Σν δηθαίσκα δηαγξαθήο «δηθαίσκα ζηε ιήζε» 

 Άπθπο 17 « Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ηε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη λα δηαγξάςεη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, εάλ ηζρχεη έλαο απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ είλαη πιένλ 

απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' 

άιιν ηξφπν ζε επεμεξγαζία,  β) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αλαθαιεί ηε ζπγθαηάζεζε επί 

ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ή ην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) θαη δελ ππάξρεη άιιε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία, γ) 

ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

παξάγξαθνο 1 θαη δελ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη γηα ηελ επεμεξγαζία ή ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αληηηίζεηαη ζηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

παξάγξαθνο 2, δ) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία 

παξάλνκα, ε) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ, ψζηε λα ηεξεζεί 

λνκηθή ππνρξέσζε βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο, ζηελ νπνία 

ππφθεηηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ζη) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ 

ζπιιερζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1. 2.Όηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη 
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δεκνζηνπνηήζεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 λα δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο, ιακβάλεη εχινγα 

κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ κέηξσλ, γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φηη ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ δήηεζε ηε δηαγξαθή απφ απηνχο ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ηπρφλ 

ζπλδέζκσλ κε ηα δεδνκέλα απηά ή αληηγξάθσλ ή αλαπαξαγσγψλ ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 3.Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε 

επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε: α) γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ελεκέξσζε, β) γηα ηελ ηήξεζε λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεη 

ηελ επεμεξγαζία βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν 

ππάγεηαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν 

ηεο επεμεξγαζίαο, γ) γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία ε) θαη ζ), θαζψο θαη ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 

3, δ) γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν 89 παξάγξαθνο 1, 

εθφζνλ ην δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 είλαη πηζαλφλ λα θαηαζηήζεη 

αδχλαηε ή λα εκπνδίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίηεπμε ζθνπψλ ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο, ή 

ε) γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ».  

 

 Ζ πξνζζήθε θαηλνχξγησλ αξρψλ επεμεξγαζίαο φπσο ε ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα 

Άπθπο 5, παπ.2 « 2.Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θέξεη ηελ επζχλε θαη είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξάγξαθν 1 », θαη ε δηαθάλεηα (Άξζξν 5 παξ.1
α
) «Σα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα: α) ππνβάιινληαη ζε ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία κε 

δηαθαλή ηξφπν ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (λνκηκφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη δηαθάλεηα). 

 

 Θεζπίδεη ηελ χπαξμε ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

Σν επξχηεξν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ  ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

λα  ειέγρεη ελδερφκελεο παξαβάζεηο απηψλ, γλσζηνπνηψληαο ηεο ζην ππνθείκελν θαη ζηελ 

αξκφδηα αξρή ειέγρνπ. Δπίζεο  ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ελέρεη θηλδχλνπο, σο πξνο ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, θαζψο θαη ε πξνζηαζία απηψλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή επεμεξγαζίαο. 
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Άπθπο 24 « 1. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο 

θαη ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. Σα ελ ιφγσ κέηξα επαλεμεηάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 2. Όηαλ δηθαηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο, ηα κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 3. Ζ ηήξεζε 

εγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 40 ή εγθεθξηκέλνπ 

κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 42 δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο». 

 

 Δληάζζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

φπσο ηα αλήιηθα ηέθλα 

Άπθπο 57 παπ. 1β « 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ θαζεθφλησλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, θάζε επνπηηθή αξρή ζην έδαθφο ηεο: β) πξνσζεί ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ, ησλ θαλφλσλ, ησλ εγγπήζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία. Δηδηθή πξνζνρή απνδίδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη εηδηθά ζε παηδηά ». 

  

 Θεζπίδεη θαη ηελ χπαξμε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Μέζσ 

ηνπ Νένπ Καλνληζκνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ππνθείκελν λα αλαθαιέζεη ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ 

Άπθπο 7 παπ.3  « Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. Ζ αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο δελ ζίγεη ηε λνκηκφηεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο πνπ βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε πξν ηεο αλάθιεζήο ηεο. Πξηλ ηελ παξνρή 

ηεο ζπγθαηάζεζεο, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά. Ζ αλάθιεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο είλαη εμίζνπ εχθνιε κε ηελ παξνρή ηεο »  

  

 Οξίδεη λέεο απζηεξέο θπξψζεηο φζσλ ηίζεληαη ελάληηα ζηνπο θαλνληζκνχο απηνχο 

χκθσλα κε ην Άπθπο 77, παπ. 1 «Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ άιισλ δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ, θάζε ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζε 



[26] 

 

επνπηηθή αξρή, ηδίσο ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ηνλ ηφπν 

εξγαζίαο ηνπ ή ηνλ ηφπν ηεο εηθαδφκελεο παξάβαζεο, εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

ζεσξεί φηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξά παξαβαίλεη 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ». 

 

εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε εκθάληζε λέσλ κεραληζκψλ φπσο απηφο ηεο 

ζςνεκηικόηηηαρ, φπσο δηαηππψλεηαη ζην Άπθπο 63 « Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπλεθηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην ζχλνιν ηεο Έλσζεο, νη επνπηηθέο αξρέο 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ηελ Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 

ζπλεθηηθφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ηκήκα » θαη ηεο πιζηοποίηζηρ ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαθίλεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ξπζκίδεηαη 

απφ ην Άξζξν 42  «1. Σα θξάηε κέιε, νη επνπηηθέο αξρέο, ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ θαη ε Δπηηξνπή παξνηξχλνπλ, ηδίσο ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ηε ζέζπηζε 

κεραληζκψλ πηζηνπνίεζεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη ζθξαγίδσλ θαη ζεκάησλ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ησλ 

πξάμεσλ επεμεξγαζίαο απφ ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία. Λακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο αλάγθεο ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  2. Πέξαλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ή 

ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία πνπ ππφθεηληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, νη κεραληζκνί 

πηζηνπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη νη ζθξαγίδεο θαη ηα ζήκαηα πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πνπ εγθξίλνληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα 

ζεζπίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο απφδεημεο φηη παξέρνληαη θαηάιιειεο εγγπήζεηο απφ ηνπο 

ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ή ηνπο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ζην πιαίζην ησλ δηαβηβάζεσλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ζη). Οη ελ ιφγσ ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ή 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία αλαιακβάλνπλ δεζκεπηηθέο θαη εθηειεζηέο ππνρξεψζεηο κέζσ 

ζπκβάζεσλ ή άιισλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηηο ελ ιφγσ 

θαηάιιειεο εγγπήζεηο, κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ.  3. Ζ πηζηνπνίεζε είλαη εζεινληηθή θαη δηαζέζηκε κέζσ δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο.   

4. Ζ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν δελ πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ θαη δελ ζίγεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ είλαη 

αξκφδηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ή 56.   5. Ζ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 
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ρνξεγείηαη απφ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43 ή απφ ηελ αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρεη εγθξίλεη ε ελ ιφγσ αξκφδηα επνπηηθή αξρή 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 3 ή ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 63. Όηαλ ηα θξηηήξηα εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλή πηζηνπνίεζε, ηελ Δπξσπατθή θξαγίδα Πξνζηαζίαο ησλ 

Γεδνκέλσλ.   6. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία πνπ ππνβάιιεη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζηνλ κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο παξέρεη ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 43 ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή θάζε 

πιεξνθνξία θαη πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο.  7. Ζ πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη ζε ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ή εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία γηα κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ εηψλ θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο. Ζ πηζηνπνίεζε αλαθαιείηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 ή απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή, 

φηαλ δελ πιεξνχληαη ή δελ πιεξνχληαη πιένλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε.  8. Σν 

πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζπγθεληξψλεη φινπο ηνπο κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαη 

ηηο ζθξαγίδεο θαη ηα ζήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζε κεηξψν θαη ηα θαζηζηά δηαζέζηκα 

ζην θνηλφ κε θάζε θαηάιιειν κέζν ».  

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα,  ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λνκηθψλ έρεη επηζηήζεη 

ηελ πξνζνρή ζε θαη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ Καλνληζκνχ. Αθελφο ε έθηαζε ε νπνία 

θαηαιακβάλεη, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θαη αθεηέξνπ  ν ξφινο 

ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο παξαρσξνχληαη ηδηαίηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε απηήλ ιακβάλνληαο πνιιέο 

εμνπζηνδνηήζεηο απφ θάζε θξάηνο – κέινο ρσξηζηά, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ζε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα  ζηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνπκέλε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηφρνο ηεο είλαη ε 

εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ην θφζηνο ηνπο θαη ην θφζηνο ηεο 

θπβεξλναζθάιηζεο, πνπ επηιέγεηαη σο κέζν δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ θπβεξλνεπηζέζεηο.  

 Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε ζεσξεηηθή έξεπλα, κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ θαη ζηαρπνινγήζεθαλ ζηνηρεία απφ 

δηάθνξεο πεγέο.  Ζ πξψηε πεγή ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ν εληνπηζκφο θαη ε κειέηε ηεο 

ζρεηηθήο κε ηνλ Κίλδπλν, ηε Γηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηηο Κπβεξλνεπηζέζεηο, ηελ 

Κπβεξλναζθάιηζε θαη ην Θεζκηθφ Πιαίζην πεξί ηεο πξνζηαζίαο ζηνλ θπβεξλνρψξν 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ.  Καηφπηλ, κειεηήζεθαλ ινηπέο πεγέο, φπσο ζρεηηθά άξζξα ζε 

αθαδεκατθά πεξηνδηθά, επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά θπξίσο ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαζψο θαη δεκνζηεχζεηο δηαθφξσλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 

θαη ηνπ ΗΜF. Γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο 

IEEE, Google, Emerald  θαη ν θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 Απφ ηε κειέηε ησλ αληιεζέλησλ ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη νη κνξθέο ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ , ηα αίηηα , νη επηπηψζεηο ηνπο θαη ε πξνζηαζία απφ ην θαηλφκελν απηφ 

απνηεινχλ έλα ζχλνιν ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, ην νπνίν έρεη αλαιπζεί επαξθψο θπξίσο απφ ηε 

ζθνπηά ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο.  Ωζηφζν, ζα άμηδε ε αλάιπζε θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή – 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθνπηά, ε νπνία δηεμάγεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε ηελ ζπλδξνκή ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ζηε SONY Pictures.   

 Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο ζρεηηθά κε ηνλ θπβεξλνρψξν, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνπο γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη ηηο κνξθέο 

κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα παληνδχλακα «φπια» ηεο πιεξνθνξηθήο 

ελψ ζηε ζπλέρεηα εζηηάδνπκε ζε δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο θαη ην θφζηνο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Σέινο, αλαιχεηαη ε έλλνηα θαη ε επηρεηξεκαηηθή αμία ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηνπ ειέγρνπ.  ην ηέινο ηεο εξγαζίαο , παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ζηε 

SONY Pictures, εθζέηνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ππέζηε θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο 

θπβεξλναζθάιηζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεδνκέλεο επίζεζεο πνπ δέρηεθε θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβνιαίσλ ηεο κεηέπεηηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ – ΚΟΣΟ ΚΤΒΔΡΝΟΔΠΙΘΔΔΩΝ & ΑΦΑΛΙΗ  

 

 

4.1   Δπηπηώζεηο – Κόζηνο θπβεξλνεπηζέζεσλ & Αζθάιηζε 

 

Αθνχ έρεη αλαπηπρζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ψζηε λα είλαη 

θαηαλνεηή ε έλλνηα θαη νη ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο εγθιεκαηίεο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ, ην θεθάιαην απηφ  πξνζεγγίδεη ηε θχζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ην θφζηνο ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε ρξήκα θαη ζε θήκε, πνπ πθίζηαληαη νη εηαηξίεο – ζχκαηα. ηε 

ζπλέρεηα, ζα αλαπηπρζεί ν ζπνπδαίνο ξφινο ηεο θπβεξλναζθάιεηαο θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

αμία ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ, θαζφηη απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο φηη νη επελδχζεηο 

ζηελ θπβεξλναζθάιεηα δελ είλαη πνιπηέιεηα αιιά αλαγθαία επέλδπζε , γηαηί ε -έζησ θαη 

παξνδηθή- δπζιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  ή ε παξαβίαζε θαη ππνθινπή ζηνηρείσλ κπνξεί λα 

έρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θφζηνο.  

 

 

4.1.1 Οη δηαζηάζεηο – γελεζηνπξγέο αηηίεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 

 

Πξνηνχ αλαιπζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ νη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπο, φπσο αλαιχζεθαλ ζε κειέηε 

ησλ Gandhi, Sharpa, Mahoney, Sousan, Zhu & Laplante (2011)
30

, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ 

θαη ηελ θχζε ησλ επηπηψζεσλ.  χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο,  νη θπβεξλνεπηζέζεηο 

ζπλδένληαη κε δηαθνξέο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο.  

 Ζ έξεπλα ηνπ Ponemon Institute (2016) , εκθαλίδεη ζε ξαβδφγξακκα ηελ πηζαλφηεηα 

θπβεξλνεπίζεζεο γηα ηηο 12 ρψξεο ηεο κειέηεο ηεο, κε θξηηήξην επηινγήο ησλ αξηζκφ 

ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ πνπ δέρνληαη.  Αλ θαη ην δείγκα είλαη κηθξφ γηα λα γεληθεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα, παξφια απηά γίλεηαη θαλεξφ θαη πξνθχπηεη εχθνια ην ζπκπέξαζκα πσο ηα 

πνιηηηθν-θνηλσληθα θξηηήξηα παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ ζηφρν κηαο θπβεξλνεπίζεζεο. 

 

 

                                                 
30

 Gandhi, Sharpa, Mahoney, Sousan, Zhu & Laplante (2011) 
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Πηζαλόηεηα θπβεξλνεπίζεζεο αλά ρώξα 2014-2016 

 

(Πηγή: Cost of Data Breach Study: Global Analysis Ponemon Institute, June 2016) 

 

 

 

4.1.1.1  Πνιηηηθνί παξάγνληεο 

 

 Σα πνιηηηθά θίλεηξα θπβεξλνεπηζέζεσλ αθνξνχλ θπξίσο επηζέζεηο πξνο θξάηε -  

θπβεξλήζεηο σο δηακαξηπξία γηα ηηο θπβεξλεηηθέο ηνπο δξάζεηο,  ηελ ελαληίσζε ζε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ζρεδίνπ ή πνιηηηθήο ελέξγεηαο,  αληίπνηλα ζε θπζηθέο ζηξαηησηηθέο 

απεηιέο ή πνιεκηθέο επηζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηελ θαηαζθνπεία κε ηε 

δπλακηθή ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Δπίζεο κέζα ζηα πνιηηηθά θίλεηξα ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

επηζέζεηο αλάκεζα ζε πνιηηηθέο παξαηάμεηο ή θπβεξλήζεηο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο 

ζέινληαο έηζη λα θαηαζηξέςνπλ ηε θήκε ηνπο. Αθφκα έρνπλ δηαπηζησζεί πνιηηηθέο επηζέζεηο 

νη νπνίεο είραλ σο θίλεηξν ηε ρξεκαηηθή αληακνηβή αλάκεζα ζε θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. 
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4.1.1.2  Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο 

 

Οη  θνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηε δηελέξγεηα θπβεξλνεπηζέζεσλ 

είλαη  νη γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαζψο επίζεο, ζχλεζεο εξέζηζκα γηα ηνπο 

θπβεξλνεγθιεκαηίεο απνηεινχλ νη επέηεηνη ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλαθαινχλ ζηε κλήκε 

δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά θαη εγείξνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο είλαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή αηφκσλ απέλαληη ζε 

αζπκβίβαζηνπο ζηφρνπο, ζπάληνπο πφξνπο ή θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζηνπο 

άιινπο. Σέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο ζε 

εζληθέο ζπγθξνχζεηο. 

 

 

4.1.1.3  Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

Βαζηθή γελεζηνπξγφο αηηία δηελέξγεηαο πεξηζηαηηθψλ θπβεξλνεπίζεζεο είλαη ε επηδίσμε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νθέινπο, ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε απιεζηία πνπ δηαθαηέρεη πνιινχο 

επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε ή ηδηψηεο κεκνλσκέλα.  Οη επηζέζεηο απηέο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

ρξεκαηηθά πνζά ζηνπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο πξνεξρφκελα απφ ηελ θινπή θσδηθψλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ή αθφκα θαη απφ ηελ θαηάρξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε 

εηαηξεία πνπ δέρεηαη ηελ επίζεζε. Έηζη πάξα πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ δεκησζεί απφ ράθεξ πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζην απξφζκελν θέξδνο θαη ζηελ εχθνιε απφθηεζε πινχηνπ. 

 

 

4.1.2  Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ από θπβεξλνεπηζέζεηο 

 

Ζ χπαξμε κηαο θπβεξλνεπίζεζεο δεκηνπξγεί  θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο, θαη νη ζπλαιιαγέο λα δηεθπεξαηψλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο, αθνχ 

νη πειάηεο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ρξήζε ηεο ηεσνολογίαρ πνπ 

παξέρεη ε εηαηξία-ζχκα θαη ηελ απνθεχγνπλ.  

Ζ θπξηφηεξε επίπησζε απφ εγθιεκαηηθέο επηζέζεηο ηνπ θπβεξλνρψξνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ παληθνχ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί κεηά απφ απψιεηα, θαηαζηξνθή 
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πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή αδχλαηε εηζρψξεζε ζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Σέηνηνπ είδνπο 

τςσολογικών μεηαπηώζευν έρνπλ νδεγήζεη αθφκε θαη ζε πηψζε θπβεξλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζε ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο ηεο επηηηζέκελεο 

εηαηξείαο. 

Οη πφξνη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη 

πνιχηηκνη, θαζψο εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, 

αμηνινγήζεηο εξγαδνκέλσλ, απφξξεηα έγγξαθα, εκπνξηθά κπζηηθά γηα παηέληεο, ζρέδηα 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ , κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, πνπ έρνπλ ηεξάζηηα αμία θαη νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο ζε 

πεξίπησζε πνπ ραζνχλ ή ππνθιαπνχλ θαη θηάζνπλ ζε επηθίλδπλα ρέξηα. χκθσλα κε κειέηε 

ησλ Cavusoglou, Mishra and Raghunathan (2004),  αλ παξαβηαζηεί ε αζθάιεηα κηαο κεγάιεο 

εηαηξίαο , ε εηαηξία ράλεη πεξίπνπ ην 2,1% ηεο αγοπαίαρ αξίαρ ηεο κέζα ζε δχν κέξεο απφ ηελ 

παξαβίαζε, γεγνλφο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε κέζε απψιεηα 1,65 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε 

σπημαηιζηηπιακή αξία αλά πεξηζηαηηθφ. 

ρεηηθά κε ηηο απψιεηεο, απηέο δηαθξίλνληαη ζε απψιεηεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή παξαβίαζε, νη νπνίεο εγείξνπλ αμηψζεηο απφ ηα κεκνλσκέλα άηνκα ησλ 

νπνίσλ ηα ζηνηρεία ππνθιάπεθαλ,  θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ θαη θπζηθέο 

απψιεηεο ζηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο, είηε ινγηζκηθφ πνπ ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν θαη ρξήδεη 

βειηίσζεο ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ηνπ , είηε αθφκε θαη ηνπ πιηθνχ κέξνπο.  

 

 

(Πηγή: Ponemon Institute, 2015) 
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Ζ θαηεγνξηνπνίεζε  ηνπ θφζηνπο πνπ επσκίζηεθαλ 237 ρψξεο παγθνζκίσο , πνπ έιαβε σο 

δείγκα ην Ponemon Institute ζε έξεπλα ην 2015,  θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.  Οη 

εηήζηεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν (ζρεδφλ 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ) ηελ απψιεηα πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθψλ θαη απνξξήησλ , είηε 

θαηαλαισηψλ , είηε ππαιιήισλ ή εκπνξηθψλ εηαηξηθψλ κπζηηθψλ  θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δηαθνπήο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Αθφκε, 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αθνξνχζε ηε 

δεκία απφ ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαη κηθξφ πνζνζηφ κεξίζηεθε ζε δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ βιάβεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ (hardware).  

 

 

4.1.3  Κόζηνο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 

Ο ρψξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ δέρνληαη θαζεκεξηλά ξαγδαία 

απμαλφκελν αξηζκφ επηζέζεσλ δηακέζνπ ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ελαληίνλ θξίζηκσλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο, πνπ πξνζβάιινπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο.  Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε λα 

πξνζηαηεπηνχλ επελδχνληαο ηεξάζηηα πνζά ζηελ αζθάιεηα ηνπο αιιά θαη απνθαζηζηψληαο 

ηηο δεκίεο απφ ηηο νπνίεο είλαη αδχλαηνλ λα πξνθπιαρζνχλ. Πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

δεκνζηεπηεί θαη κειεηεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Πξφζθαηα, νη εηαηξίεο Apple, Facebook, 

Twitter αλαθάιπςαλ φηη ήηαλ ζχκαηα ηέηνησλ επηζέζεσλ θαη απνθάζηζαλ λα ιάβνπλ 

πξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθηχσλ ηνπο.
31

 

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξίαο Kaspersky (Kaspersky Labs ) 

απνθάιπςαλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (malware), πνπ ζηφρεπε φρη κφλν ζε πιεξνθνξίεο ηεο 

θπβεξλήζεσλ ζηηο πξψελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο θαη ζηελ Κεληξηθή Αζία, αιιά δξνχζε 

ελεξγά απφ ην 2007.
32

 Οη αδχλακνη θξίθνη ζηελ αιπζίδα ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 

έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ επηπιένλ πηπρέο ζην ήδε πνιχπινθν θνκκάηη ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο. Ζ θπβεξλναζθάιεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή ιφγσ ηεο εμάπισζεο δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ φπσο ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ (smartphones, tablets) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε ησλ δηαδηθηπαθψλ cloud εθαξκνγψλ, θαη ηελ χπαξμε ππνδνκψλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ ζηα νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί νπνηαδήπνηε ηεξκαηηθή ζπζθεπή ε νπνία  

κεηψλεη ηελ αληρλεπζηκφηεηα ζε χπνπηεο ελέξγεηεο. χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηεο Δζληθήο 

                                                 
31

  Chenda Ngak, „Are Facebook, Twitter, Apple, New York Times, NBC hacks a sign of things to come?‟ (22 

February 2012)  available at http://www.cbsnews.com/8301-205_162-57570805/are-facebook-twitterapple-new-

york-times-nbc-hacks-a-sign-of-things-to-come/ 
32

  http://www.bbc.co.uk/news/technology-21013087 
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Τπεξεζίαο Αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ, ην θπβεξλνέγθιεκα απνηειεί ηελ αηηία ηεο «κεγαιχηεξεο 

κεηαθνξάο πινχηνπ ζηελ ηζηνξία».
33

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Symantec απνθάιπςαλ γηα 

ην 2011 κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 81% ζε θαθφβνπιεο επηζέζεηο
34

,  θαη κέζα ζε δηάζηεκα 

δχν ρξφλσλ ππήξραλ 17 θνξέο πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο ζε θξίζηκεο ππνδνκέο ησλ ΖΠΑ.
35

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη κεξηθέο κφλν πεξηπηψζεηο, κειεηψληαο  ηεο, θαίλεηαη μεθάζαξα 

πφζν αλαγθαία είλαη ε θπβεξλναζθάιεηα ππνινγίδνληαο ην θφζηνο απφ ηηο απψιεηεο πνπ 

επηθέξνπλ νη θπβεξλνεπηζέζεηο. Σν παξάδεηγκα ηεο Sony ζηελ νπνία ππνθιάπεθαλ 

ηνπιάρηζηνλ 100 εθ. ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ ηεο ην 2011. Ζ RSA, κηα εηαηξεία ε νπνία ήδε 

ρξεζηκνπνηνχζε έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηπιήο απζεληηθνπνίεζεο 

SecureID, αλαγθάζηεθε λα αληηθαηαζηήζεη 40 εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο  έπεηηα απφ 

θπβεξλνεπίζεζε πνπ δέρζεθε. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ππέζηε επηζέζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, δίρσο φκσο λα απνθαιχςεη ηε θχζε ησλ επηζέζεσλ θαη ηηο 

ηπρφλ παξαβηάζεηο αζθάιεηαο. Ζ Citibank αλέθεξε ππνθινπή ζε δηαπηζηεπηήξηα γηα 200.000 

πειάηεο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ, αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ θαη δηεπζχλζεσλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν Infragard, έλαο ζπλεξγαδφκελνο κε ην FBI θνξέαο, δέρηεθε 

παξαβηάζεηο απφ ράθεξ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζην Κνλέθηηθαη θαη ηελ Αηιάληα, νη νπνίεο 

απνθάιπςαλ εθαηνληάδεο θσδηθνχο πξφζβαζεο απφ ρξήζηεο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο 

θαη ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Οη ηαπηφηεηεο ησλ ζπλνξηαθψλ θπιάθσλ ζηελ Αξηδφλα 

ππνθιάπεθαλ θαη θπθινθφξεζαλ δεκφζηα απφ ράθεξ αθηηβηζηέο σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα 

ηνπο λφκνπο πεξί κεηαλάζηεπζεο. Ηζηνζειίδεο θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε CIA θαη ε 

Γεξνπζία ησλ ΖΠΑ, έρνπλ δερζεί ζνβαξνχ επηπέδνπ θπβεξλνεπηζέζεηο απφ κηα hacking 

νκάδα πνπ νλνκάδεηαη 19 "LulzSec". Σέινο, ην Stuxnet, έλα απφ ηα πην εμειηγκέλα 

θαηαγεγξακκέλα ηηθά πξνγξάκκαηα πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο ζε κηα ηξαληθή ππξεληθή 

εγθαηάζηαζε θαη ζεκαηνδφηεζε ην κέιινλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

ππνδνκέο.
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Έηζη θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε εηαηξεηψλ θπβεξλναζθάιηζεο. 

Μεηαμχ άιισλ ν εηαίξνο ζην ηκήκα πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΤ Διιάδνο, Λεσλίδαο 

Κσβαίνο δειψλεη ζρεηηθά φηη  « θαζίζηαηαη ζαθέο πσο είλαη θξίζηκε, φρη κφλν ε θαιή 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπβεξλνεπηζέζεσλ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα 

                                                 
33

 Emil Protalinski, “NSA: Cybercrime is „the greatest transfer of wealth in history‟” (July 10, 2012) available at 

http://www.zdnet.com/nsa-cybercrime-is-thegreatest-transfer-of-wealth-inhistory-7000000598/ 
34

 Press Release, „Annual Symantec Internet Security Threat Report Reveals 81 Percent Increase in Malicious 

Attacks‟ (30 April 2012) available at release/article.jsp?pridΌ20120429_01.) 
35 David E. Sanger & Eric Schmitt, “Rise is Seen in Cyberattacks Targeting U.S. Infrastructure,” NY Times 

(July 26, 2012) 
36

 Level 3 Communications, LLC, March 2012, www.Level3.com 

http://www.level3.com/


[35] 

 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ έπεηηα απφ έλα αληίζηνηρν γεγνλφο. Δίλαη, επίζεο, ζαθέο φηη ε 

άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ςεθηαθήο αλάπηπμεο είλαη ε αχμεζε ησλ απεηιψλ, εηδηθά ζε 

έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν απφ ηε θχζε ηνπ επηηξέπεη ηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ 

πνιιαπιά θαλάιηα θαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα. Ηδηαίηεξα νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, έρνπλ έλα ιφγν 

παξαπάλσ λα ζσξαθηζηνχλ απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο. Οθείινπλ λα δηαζέηνπλ έλα 

νξγαλσκέλν ζρέδην αλάθακςεο έπεηηα απφ κηα θπβεξλνεπίζεζε, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηφζν 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, φζν θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, εηδηθά ζηνπο θαηξνχο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. Δίλαη 

ιάζνο λα ζεσξνχκε ηηο επελδχζεηο ζηελ θπβεξλναζθάιεηα σο πνιπηέιεηα, θαζψο ε 

δηαηάξαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ή ε απψιεηα δεδνκέλσλ κπνξεί, ηειηθά, λα έρεη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν θφζηνο».
37

             

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο ΗΒΜ, απφ ηελ Ponemon Industry,  ν κέζνο φξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ απμήζεθε απφ $ 3,8 εθαηνκκχξηα ζε $4 

εθαηνκκχξηα.  Ζ κειέηε αλαθέξεη επίζεο φηη ην κέζν θφζηνο γηα θάζε απψιεηα ή θινπή ησλ 

αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηεο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο απμήζεθε απφ $ 154 ζε $ 

158 αλά αξρείν. Δθηφο απφ ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο ε έξεπλα απνθαιχπηεη πσο ηνπο 

επφκελνπο 24 κήλεο ε θινπή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 26%. 

Γηαγξακκαηηθά, ηα θφζηε πνπ πθίζηαληαη νη εηαηξίεο - ζχκαηα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 

αλά εμεηαδφκελε ρψξα , γηα ην έηνο 2016,  θαίλνληαη ζηα αθφινπζα ξαβδνγξάκκαηα.  

 

Lost business costs after a data breach 

 

.         (Πηγή: Cost of Data Breach Study: Global Analysis Ponemon Institute, June 2016) 
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Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα γηα ηηο 

ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο κεηά απφ  ηελ αλψκαιε κεηαζηξνθή 

ησλ πειαηψλ  ιφγσ ηεο δηάδνζεο θαθήο θήκεο, ψζηε λα θεξδίζνπλ θαη πάιη ηνπο πειάηεο 

ηνπο.    Αληίζηνηρα , ζην επφκελν δηάγξακκα απνηππψλεηαη ην κέζν θαηά θεθαιήλ θφζηνο 

ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2014 – 2016). 

 

(Πηγή: Cost of Data Breach Study: Global Analysis Ponemon Institute, June 2016) 

 

 

 

4.1.4  Η επηρεηξεκαηηθή αμία ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ 

 

Πνιιέο εηαηξίεο δηζηάδνπλ λα δαπαλήζνπλ κεγάια πνζά γηα ηελ αζθάιεηα, επεηδή πξφθεηηαη 

γηα ηνκέα πνπ δελ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηα έζνδα απφ πσιήζεηο. Ωζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη θαίξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αμίδεη 

ζνβαξή κειέηε απφ ηε δηνίθεζε κεγάισλ αιιά πιένλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Αλεπαξθήο αζθάιεηα θαη έιεγρνο κπνξεί λα έρνπλ σο ζπλέπεηα ζνβαξέο λνκηθέο 

επζχλεο.  Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ φρη κφλν ηνπο δηθνχο ηνπο πφξνπο αιιά 
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θαη ησλ πειαηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπο.  Αλ δελ πξνλνήζνπλ γηα απηφ ην 

ζθνπφ, ε επηρείξεζε εθηίζεηαη ζε δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο έθζεζεο ή 

θινπήο δεδνκέλσλ.  Γηα παξάδεηγκα, ε ΒJ‟s Wholesale Club κελχζεθε απφ ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ, επεηδή επέηξεςε ζε ράθεξ λα δηεηζδχζνπλ ζηα 

ζπζηήκαηά ηεο θαη λα θιέςνπλ δεδνκέλα πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ γηα κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο αγνξέο.  Οη ηξάπεδεο πνπ είραλ εθδψζεη ηηο θάξηεο απηέο , δήηεζαλ απφ 

ηελ ΒJ‟s 13 εθαηνκκχξηα δνιάξηα σο απνδεκίσζε γηα ηα πνζά πνπ επέζηξεςαλ εθείλεο ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ θαξηψλ γηα ηηο κε εμνπζηνδνηεκέλεο αγνξέο. πλεπψο, πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη έλα ζσζηφ πιαίζην αζθάιεηαο  θαη ειέγρνπ είλαη κηα επέλδπζε πνπ κπνξεί 

λα δψζεη πςειή απφδνζε.  

 Ζ ηζρπξή αζθάιεηα θαη ν έιεγρνο απμάλνπλ επίζεο ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  Οη J.Laudon and K.Laudon, θέξλνπλ σο 

παξάδεηγκα ηελ εηαηξία Axia Nextmedia Corp.,  ε νπνία αθνχ εγθαηέζηεζε έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δηαπίζησζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ε εηαηξία είρε δηαθπγφλ ρξφλν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο ηνπο 

απαζρνινχζαλ ζπρλά πεξηζηαηηθά αζθαιείαο πνπ έζεηαλ ηα ζπζηήκαηά ηεο εθηφο 

ιεηηνπξγίαο.  ην δηάζηεκα απφ ην 2004 κέρξη ην 2007, ην λέν ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

αζθάιεηαο επέηξεςε ζηελ εηαηξία λα εμνηθνλνκήζεη 590.000$ , ειαρηζηνπνηψληαο ηελ 

«πηψζε» ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαη ηηο πεξηφδνπο κε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 Μεηά ηεο  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

αληηιεθζεί ηελ αμία ηεο θπβεξλναζθάιηζεο θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα αζθάιηζεο απφ 8% ην 2012 ζε 35% ην 

2015.  ε παγθφζκην επίπεδν ηα πνζνζηφ αθνινπζεί επίζεο αλνδηθή ηάζε, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα: 

Πνζνζηό εηαηξηώλ πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα θπβεξλναζθάιηζεο 
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 Ζ απφθαζε κηαο εηαηξίαο γηα ηελ αζθάιηζε ηεο απφ θπβεξλνεπηζέζεηο βαζίδεηαη ζηε 

ζχγθξηζε θφζηνπο απφ ηηο θπβεξλνεπηβνπιέο κε ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ ζα δαπαλήζεη γηα 

ηελ αζθαιηζηηθή ηεο θάιπςε.  

χκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο ηεο KPMG, νη επελδχζεηο ζηελ θπβεξλναζθάιεηα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 3% έσο 5% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πιεξνθνξηθήο. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο (ΗRM) απνηειεί ηε βέιηηζηε πνιηηηθή γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ αζθάιεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, θξίλεηαη 

αλαγθαίν νη επελδχζεηο ζηελ θπβεξλναζθάιεηα λα αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα βάζε. Δπίζεο, 

νη επελδχζεηο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε ή ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ παξειζφληνο αιιά λα επηθεληξψλνληαη θαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο (security by 

design). Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  είλαη 

ε νξζή δηαθπβέξλεζε, νη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξψλ, γηαηί δηαθνξεηηθά 

νη ηερλνινγηθέο ιχζεηο θαη κφλν δελ ζα αληηζηαζκίζνπλ ηα επελδπφκελα θεθάιαηα ζε 

αζθάιηζε.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε ζηξαηεγηθή ηεο θπβεξλναζθάιεηαο λα απνηειεί ζέκα ζηελ 

αηδέληα ηεο Γηνίθεζεο θαη λα κελ ζεσξείηαη σο έλα ζέκα ηεο δηεχζπλζεο πιεξνθνξηθήο. 

Μφλν έηζη επηηπγράλεηαη ε εγξήγνξζε φινπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε αζθάιεηα έλαληη ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ γίλεηαη κέξνο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.         

       Οη Kesan, Majuca, Yurcik (2004), παξνπζίαζαλ ηξία νηθνλνκηθά επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλναζθάιηζεο.  Καηαξράο κέζσ ηεο επέλδπζεο ζε θπβεξλναζθάιεηα 

απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γεληθά 

ζηελ εηαηξία. Γεχηεξνλ, ε αζθάιηζε θαζηζηά πην εχθνιε γηα ηνπο κάλαηδεξ ηελ εγθαζίδξπζε 

πξνηχπσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πνιηηηθέο, θαζψο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αλαδεηνχλ ζεκείν 

αλαθνξάο (benchmark) γηα ηα επίπεδα αζθαιείαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (IRM) θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ.           

Ο ζπνπδαίνο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ηεο θπβεξλναζθάιεηαο έρεη σο 

απνηέιεζκα  ηελ αλάπηπμε πνιιψλ start-up εηαηξηψλ θαη ε απφθαζε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο 

θαηέζηε ειθπζηηθή γηα πνιινχο επελδπηέο.  χκθσλα κε έξεπλεο ηεο CBInsights, ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα , νη πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ start-up πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν 

ηεο θπβεξλναζθάιηζεο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε θεθάιαηα χςνπο 7.3 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ.  Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ζην δηάζηεκα απφ ην 2010 κέρξη θαη ην 
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2014, νη ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηα επελδπφκελα θεθάιαηα ζε απηέο έρνπλ 

δηπιαζηαζηεί.  Σν 2014 νη ρξεκαηνδνηήζεηο μεπέξαζαλ ηα 2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη νη 

ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία, θηάλνληαο ηηο 269 γηα ην 

έηνο απηφ.
38
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4.2 Η πεξίπησζε ηεο Sony Pictures Co 

 

 

4.2.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξηθέο θπβεξλνεπηζέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε επίζεζε 

θαηά ηεο SONY PICTURES απφ κία νκάδα ράθεξ (hackers) γλσζηή θαη σο «Guardians of 

peace» (#GOP), ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2014.Μία εκέξα πξηλ ηε γηνξηή ησλ Δπραξηζηηψλ νη 

εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο SONY, αλνίγνληαο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπο ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ηελ εκθάληζε ελφο γξαθηθνχ ζρήκαηνο λεθξνθεθαιήο, πνπ πξνεηδνπνηνχζε 

πσο απηφ ήηαλ κφλν ε αξρή. Αλ θαη νη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο είραλ δερζεί απεηιεηηθά 

mails,3 κέξεο λσξίηεξα, απφ κία νκάδα ράθεξ νλφκαηη «God‟sApstIs» πξνεηδνπνηψληαο ηνπο 

φηη ζα πξνθαιέζνπλ κεγάιε δεκία αλ δελ ηνπο δνζεί ε απαηηνχκελε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, 

θαίλεηαη πσο δελ έδσζαλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία θαη έθηαζε ε ζηηγκή φπνπ έλα είδνο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (wiper malware) θηλείηαη ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ζπζηήκαηα 

θαηαγξάθνληαο επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη δηαγξάθνληαο 

ηα πάληα απφ ηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο, απιά θαη κφλν κε ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. 

Όπσο θαίλεηαη κεηά απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίζεζε απφ ηελ Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε (U.S 

Government),ζεκείν αλαθνξάο απηήο ηεο επίζεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ηαηλίαο  “The Interview” κηα δξάζε-θσκσδία κε επίθεληξν έλα ζρέδην δνινθνλίαο ελαληίνλ 

ηνπ εγέηε ηεο Βφξεηαο Κνξέαο Κηκ Γηνλγθ-νπλ. Πνιιαπιέο εθζέζεηο απφ αμησκαηνχρνπο ηεο 

θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ πηζηεχνπλ φηη ε επίζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Βφξεηαο 

Κνξέαο, ε νπνία εμέθξαζε ηελ νξγή ηνπο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο. Ζ Sony Pictures 

αθχξσζε ηε ζεαηξηθή απειεπζέξσζε ηεο ηαηλίαο, αληαπνθξηλφκελε ζε κηα αφξηζηε απεηιή 

ελαληίνλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ πνπ ζα πξφβαιαλ ηελ ηαηλία. 

 

 

4.2.2 Η ελεξγνπνίεζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Οη εξγαδφκελνη θαηά ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο SONY ην πξσί ηεο 24
εο

 Ννεκβξίνπ 2014 

ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ ήρν ησλ ππξνβνιηζκψλ, θπιηφκελεο απεηιέο, θαη ηελ απεηιεηηθή εηθφλα 

ελφο θινγεξνχ ζθειεηνχ δηαθαηλφκελε πάλσ απφ ηα κηθξνζθνπηθά  θεθάιηα κεηακνξθσκέλα 

σο δφκπη ησλ δχν θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηνπ ζηνχληην. Πξηλ αθφκε ην ηκήκα αζθαιείαο ησλ 
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πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (IT systems) πξνιάβεη λα ηξαβήμεη απφ ηελ πξίδα ηεο 

ηξνθνδνζίαο ησλ θεληξηθφ server,ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ησλ ράθεξ είρε εηζρσξήζεη απφ 

κεράλεκα ζε κεράλεκα ζε φιε ηελ εηαηξεία θαη ζε νιφθιεξεο επείξνπο φπνπ ε εηαηξεία 

δηαηεξεί παξαξηήκαηα, αθαλίδνληαο ην ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ ηεο Sony. Έηζη 

πξνθάιεζε ηελ νιηθή δηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε 3.262 απφ 

6.797 πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηεο εηαηξείαο θαη 837 απφ 1555 servers ηεο. Δπηπιένλ γηα λα 

είλαη βέβαην πσο απηή ε θίλεζε ζα είλαη κε αλαζηξέςηκε, νη επηηηζέκελνη είραλ αθφκε 

πξνζζέζεη ιίγν επηπιένλ δειεηήξην ζην ινγηζκηθφ ηνπο, έλαλ εηδηθφ αιγφξηζκν δηαγξαθήο 

πνπ δηέγξαθε ηα δεδνκέλα κε επηά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Όηαλ νινθιεξψζεθε ε επίδξαζε 

ηνπ ηνχ, ν θψδηθαο αλέηξερε ην ινγηζκηθφ εθθίλεζεο ηνπ θάζε ππνινγηζηή, θαζηζηψληαο ηα 

κεραλήκαηα ηνπ δηθηχνπ λεθξά. 

Δλψ ε δεκηνπξγία ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δηήξθεζε αξθεηνχο κήλεο, ρξεηάζηεθε 

κφιηο κία ψξα γηα λα ζαξψζεη ηα πάληα ζην πέξαζκα ηνπ, ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Sony Pictures.Απηφ ήηαλ κφλν ε αξρή ηεο ηζηνξίαο ηξφκνπ ηεο Sony. Δθηφο απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο νη ράθεξ ηα έρνπλ θιέςεη θαη είλαη ζηα ρέξηα ηνπο 

γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε  ηνπο.  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ηξηψλ εβδνκάδσλ 

δηαθηλνχληαη ειεχζεξεο ελλέα παξηίδεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ αξρείσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 

θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πάληα, απφ εκηηειή ζελάξηα ηαηληψλ, 

κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ιίζηεο κηζζνδνζίαο θαη πάλσ απφ 47.000 αξηζκνί  

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Sony. χκθσλα κε ηα ζηειέρε ηεο Sony 

Pictures, Michael Lynton θαη Amy Pascal, νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ ηελ θινπή ελφο κεγάινπ 

πνζνχ εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ, θνηλνπνηψληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο πσο 

«Αλ θαη δελ είκαζηε αθφκε ζίγνπξνη γηα ην πιήξεο θάζκα ησλ πιεξνθνξηψλ φηη νη 

επηηηζέκελνη έρνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα απειεπζεξψζνπλ, δπζηπρψο πξέπεη λα ζαο δεηήζσ λα 

ππνζέζνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο ηηο νπνίεο είρε  ζηελ θαηνρή ηεο ε εηαηξεία 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ηψξα ζηελ θαηνρή ησλ ράθεξ ». 

Πέληε ηαηλίεο ησλ νπνίσλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηε Sony Pictures, 

ηέζζεξηο απφ απηέο αθπθινθφξεηεο, δηέξξεπζαλ ζε ηζηνζειίδεο ηεο πεηξαηείαο γηα δσξεάλ 

πξνβνιή. ηε ζπλέρεηα νη ράθεξ απείιεζαλ κε επίζεζε ελαληίνλ ησλ θηλεκαηνγξάθσλ, κε 

απνηέιεζκα ε Sony λα εγθαηαιείςεη ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 

2014. Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα, κεηά απφ ηελ αλαηαξαρή, ην ζηνχληην αλαθνίλσζε φηη ζα 

δηαζέζεη ηελ ηαηλία, κεηά απφ φια απηά, κέζα απφ video on demand θαη ζε κεξηθέο 

εθαηνληάδεο θηλεκαηνγξάθνπο. 
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4.2.3  Οη ππεύζπλνη ηεο θπβεξλνεπίζεζεο 

 

Ζ απφδνζε επζπλψλ γηα ηε δηελέξγεηα κηαο θπβεξλνεπίζεζεο είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν, 

δηφηη ε ζχλδεζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Ωζηφζν, ζεσξείηαη πσο ε επίζεζε ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξφπν κε ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Βφξεηαο Κνξέαο, ζχκθσλα κε ηνπο ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο νη νπνίνη θαηνλνκάδνπλ ην 

έζλνο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο. 

Μηα επίζεκε έξεπλα δήισζε ζηελ Post φηη ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ 

πηζηεχνπλ φηη κε «99 ηνηο εθαηφ βεβαηφηεηα» φηη νη ράθεξ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Βφξεηαο Κνξέαο ήηαλ πίζσ απφ ηελ επίζεζε. Έηζη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αλαιακβάλεη 

θαη μεθηλά κέζα απφ λνκηθέο δηαδηθαζίεο ηελ απφδνζε επζπλψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ 

ην δηπισκαηηθά απνκνλσκέλν θξάηνο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο, ην νπνίν θαηέρεη ήδε αξθεηέο 

θπξψζεηο . 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο νη αμησκαηνχρνη ηεο Βφξεηαο Κνξέαο έρνπλ αξλεζεί επίζεκα 

ηε ζπκκεηνρή ζηελ επίζεζε, θαη ηε κεηνλνκάδνπλ ζε κία «δίθαηε» θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξέζεθε ε εηαηξεία ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη πνιχ πηζαλφ ε επίζεζε λα έγηλε απφ 

ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο. 

εκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ππνςία ηεο Β. Κνξέαο απφ ηηο ακεξηθαληθέο 

αξρέο είλαη φηη έρνπλ αλαθνηλσζεί θαηεγνξεηήξηα ελαληίνλ αξθεηψλ θηλεδηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

ππαιιήισλ νη νπνίνη  ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε δξαζηεξηφηεηεο θπβεξλν-παξαθνινχζεζεο 

δηάθνξσλ ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηεο Βφξεηαο Κνξέαο είρε ππνπηεπζεί απφ λσξίο, φηαλ ηζηνζειίδα 

ηερλνινγηθήο ελεκέξσζεο ηεο Κνξέαο αλέθεξε φηη νη εξεπλεηέο έςαρλαλ ην ελδερφκελν ελφο 

ζπλδέζκνπ ηεο Βφξεηαο Κνξέαο κε ηε Sony.Μεηά απφ απηή ηελ έθζεζε, δέρζεθε πάξα πνιιά 

κελχκαηα απφ hackers ηα νπνία ήηαλ αλαθεξφκελα ζηελ ηαηλία «The Interview» ιέγνληαο φηη 

απαηηνχλ  ε Sony λα ζηακαηήζεη "ηελ ηαηλία ηεο ηξνκνθξαηίαο» φπσο ηελ απνθαινχλ ελψ 

επηθαιέζηεθαλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο  ηεο  11 επηεκβξίνπ 2001, θαη απεηινχλ ηνπο 

θηλεκαηνγξάθνπο πνπ ζρεδίαδαλ  λα δείμνπλ ηελ ηαηλία. 

Απφ ηερληθήο ζθνπηάο ππάξρνπλ πάξα πνιιέο νκνηφηεηεο ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ηεο 

Sony Pictures κε πξνεγνχκελεο επηζέζεηο ζε ηδξχκαηα ηεο Νφηηαο Κνξέαο πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ εκπεηξνγλψκνλεο αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη απνδίδνληαη ζηε Βφξεηα 

Κνξέα. 



[43] 

 

 

 

4.2.4  Οη επηπηώζεηο ηεο θπβεξλνεπίζεζεο  

 

 

4.2.4.1  Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο  

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε RICHWINE ΣΟ 2014 απφ εμεηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ ε καδηθή επίζεζε ζηε SONY ζα κπνξνχζε λα θνζηίζεη πάλσ απφ 100 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα επεξεάδνληαο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη εθζέηνληαο καδηθά 

επαίζζεηα δεδνκέλα ,αλ θαη ε Sony είρε πξνλνήζεη θαη είρε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηελ 

έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε ζηε κηθξή 

δεκία πνπ πξνθάιεζε ε επίζεζε είλαη φηη ε εηαηξεία δε δέρζεθε πιήγκα ζηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηεο αιιά ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ηα νπνία 

είρε θξνληίζεη λα αζθαιίζεη. Έηζη ην θχξην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ 

αγσγέο πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηεο Sony απφ ππαιιήινπο θαη ηελ επέλδπζε ζε ππεξεζίεο 

πξνζηαζίαο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γελ κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο βέβαηα φηη ε 

ρξεκαηηθή απψιεηα απφ νπζηαζηηθά νηθνλνκηθά ρηππήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηζέζεηο 

ηψλ είλαη ηεξάζηηα, ε πξφζβαζε ησλ ράθεξ, ε νπνία είλαη κε εμνπζηνδνηεκέλε ελέξγεηα απφ 

ηελ εηαηξεία, ζεσξείηαη σο ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πεγή πνπ επηθέξεη νηθνλνκηθή δεκία ζε κία 

επηρείξεζε. Μειέηεο δείρλνπλ επίζεο φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθαιίδνληαη κπνξνχλ λα  

ππνζηνχλ απψιεηεο πεξίπνπ 1% έσο 5%  αλά εκέξα ζηα έζνδα ηνπο απφ ηηο επηζέζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν, ην νπνίν ζεκαίλεη 50 εθαηνκκχξηα $-$ 200 φηαλ είλαη ζηε Νέα Τφξθε (Cashell 

et al., 2004, αλαθέξεηαη ζηελ Rajakumar & Shanthi , 2014).  Ωο εθ ηνχηνπ, ε κε χπαξμε 

αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηηκέο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο 

θαη ησλ απνζεκάησλ. Με ηελ πξφβιεςε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, απνδεηθλχεηαη φηηε 

επίζεζε ηψλ θαη worms ζηνλ θπβεξλνρψξν είλαη ε κεγαιχηεξε ζπληζηψζα απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ πξνθαινχλ δεκία ζε κία εηαηξεία (Rajakumar & Shanthi, 2014). Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

είλαη ζε θίλδπλν ηε ζηηγκή πνπ ζα είλαη θαηεζηξακκέλν, ηε ζηηγκή ηεο επίζεζεο δειαδή, θαη 

ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζα απμεζεί .Έηζη νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζεσξήζεη σο θχξηνπο ππαίηηνπο ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απψιεηα ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ελψ γηα ηηο  ΖΠΑ νη 
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επηζέζεηο απηέο έρνπλ  ραξαθηεξηζηεί σο δεχηεξνο ιφγνο νηθνλνκηθψλ δεκηψλ (Rajakumar & 

Shanthi, 2014).  

Ζ απαγφξεπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο απνηειεί αθφκε έλα ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ 

πξνήιζε απφ ηελ θπβεξλνεπίζεζε θαζψο δηαθφπηεηαη θάζε είδνο επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δλ φςεη ησλ απμαλφκελσλ πηέζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη θξηηηθήο, ε Sony 

ππνρψξεζε θαη θπθινθφξεζε ηελ ηαηλία γηα ελνηθίαζε ή θαηέβαζκα ζε ηζηνζειίδεο ησλ 

video-on-demand  θαη ζε πεξίπνπ 330 θηλεκαηνγξάθνπο. Ζ ηαηλία, ε νπνία είρε 

πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ $ 44 εθαηνκκχξηα, απέθεξε ζπλνιηθά $ 15 εθαηνκκχξηα ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ ζην άλνηγκά ηεο. Με ζηφρν ηε 

κέηξεζε ηεο επηξξνήο ησλ παξαβηάζεσλ ηεο αζθάιεηαο ζηελ απφδνζε, νη Ko θαη Dorantes  

απέδεημαλ φηη νη παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ειάρηζηεο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο καθξνπξφζεζκα, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ φηη, νη επηρεηξήζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ελεξγά ζε πεξηζηαηηθά θπβεξλνεπηζέζεσλ  κέζσ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εηαηξείαο απφ πεξαηηέξσ παξαβηάζεηο. Ωζηφζν, ε 

βξαρππξφζεζκε επίδξαζε είλαη πξνθαλήο. Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο ζα κπνξνχζε επίζεο 

λα δηαθνπεί, ελψ ε εηαηξεία είλαη παγηδεπκέλε απφ ηηο  παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο, φπσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα είλαη απελεξγνπνηεκέλα θαη έηζη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο Sony 

κεηψλεηαη αηζζεηά. 

Stock Value of Sony from 25, NOV 2014 – 10, DEC 2014 (RBS, 2014) 
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4.2.4.2  Η δεκία ζηε θήκε ηνπ νξγαληζκνύ  

 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη, θαζψο ε Sony ράλεη αηζζεηά έδαθνο ζηηο νηθνλνκηθέο 

αγνξέο. χκθσλα κε ηελ Washington post (Kang, Timberg & Nakashima, 2014) ε Sony 

ππέθεξε απφ δεκφζηα θξίζε ζρεηηθά κε ηελ αληθαλφηεηα λα πξνζηαηεχζεη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθηεζνχλ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη λα θαηαζηξέςνπλ ην Hollywoo, έηζη ε Sony έξρεηαη 

αληηκέησπε κε δπλεηηθέο αγσγέο απφ έλα κεγάιν κέξνο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην 

Hollywood. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη επίζεο απφ ηνλ Andrew Hill (2014) φηη ε Sony ράλεη ηε 

θήκε ζηελ "Μεγάιε Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξαιία, ηελ Ηαπσλία θαη ηηο 

ΖΠΑ». Πξηλ απφ ην hack, ην 79% ησλ πειαηψλ ησλ ΖΠΑ ζα ζπληζηνχζαλ ηε Sony ζηνπο 

άιινπο, ελψ κεηά ην 2014, ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζην 12%, ιφγσ ηεο κεγάιεο επίπησζεο πνπ 

είρε ε θπβεξλνεπίζεζε ζηε θήκε ηεο εηαηξείαο. 

 

 

4.2.4.3  Βιάβε ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ 

 

Δλψ νη εγθιεκαηίεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ είλαη ιάηξεο ηνπ hacking εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, νη κεγάιεο εηαηξείεο θαη νη 

πειάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ησλ ελ ιφγσ, φιν θαη πην αβνήζεηνη, ράλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε φηαλ ζπκβαίλνπλ παξαβάζεηο. Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη ην 33% ησλ πειαηψλ 

αηζζάλνληαη αζθαιείο, αιιά εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία θαη ην 69% ησλ ζηειερψλ δειψλεη φηη αλεζπρνχλ γηα ηηο νξγαλψζεηο ιφγσ 

εμειηγκέλσλ επηζέζεσλ (Humpries, 2014). Δπηπιένλ, φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα πεξηζηαηηθφ 

παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο, ην 19% ησλ πειαηψλ ζα ηεξκαηίζεη ηε ζπλεξγαζία  ηνπο κε ηελ 

εηαηξεία. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πειάηεο πηζηεχνπλ φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θξνληίζεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα 

αλαζρεδηάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηελ άκπλα ζηνλ θπβεξλνρψξν.  Υάλνληαο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θάηη πνπ είλαη πξνθαλψο εχθνιν λα ζπκβεί φηαλ ε πξφζβαζε ζε 

πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά αξρεία είλαη εχθνιε νη πειάηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

θηλδχλνπο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα φπσο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο. 
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4.2.4.4  Απώιεηα εκπηζηνζύλεο  

 

Με ηε δηαξξνή ησλ δεδνκέλσλ ε Sony ήξζε αληηκέησπε κε δχν πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο, 

Michael Corona θαη Christina Mathis, νη νπνίνη θαηέζεζαλ αγσγή ελαληίνλ ηεο, γηα ηε κελ 

πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο (Kang, Timberg & Nakashima, 

2014).πγθεθξηκέλα ηελ θινπή ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο επαίζζεησλ ν αξηζκφο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν αξηζκφο πηζησηηθήο θάξηαο, εκεξνκελίεο γέλλεζεο, ηαηξηθά αξρεία 

θαη νχησ θαζεμήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Sony δελ ζα πξέπεη κφλν λα πξνζηαηεχεη ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία, αιιά θαη λα ηα ππνζηεξίδεη δίλνληαο ηα ηελ πξέπνπζα λνκηθή 

θάιπςε.  Ζ θπβεξλνεπίζεζε θέξλεη ηε Sony,ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

λα ππνθέξνπλ απφ ηελ  επηθείκελε απεηιή ηεο απψιεηαο δεδνκέλσλ. Μεηά απφ πνιχκελεο 

δηθαζηηθέο δηακάρεο ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2015 δφζεθε ε εηπκεγνξία ηεο θαηαγγειίαο. Ζ Sony 

θιήζεθε λα θαηαζέζεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππαιιήισλ ηεο, κε πηζαλέο πξνζαξκνγέο, ην 

ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ  $ 15 εθαηνκκχξησλ, κε κέγηζην φξην ησλ $ 10.000 αλά άηνκν καδί κε 

πεξίπνπ $ 1,000- $ 3,000 επηπιένλ ζηελ νκάδα ησλ αξρηθψλ ελαγφλησλ, ελψ ε φιε δηθαζηηθή 

δηακάρε επηβάξπλε ηελ εηαηξεία κε ην πνζφ ησλ 3.490.000 $. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν θαη ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ δηαθαλνληζκνχ  είλαη ε ζπλερηδφκελε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ cyber insurance εηαηξεία AllClear   ε νπνία ζα 

ιάβεη απφ ηε Sony πάλσ απφ $ 4 εθαηνκκχξηα. Tα κέιε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα 

ππνγξάςνπλ γηα ην πξφγξακκα Pro AllClear ζα είλαη έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

πξνζηαζίαο ηαπηφηεηαο-θινπήο κέρξη $ 1 εθαηνκκχξην γηα ην θαζέλα. 

 

 

4.2.4.5  Πνιηηηθή θαη Ννκηθή δηάζηαζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ 

 

Απηή ε επίζεζε ζηε Sony δελ είλαη πιένλ κία πξνζσπηθή εηαηξηθή επίζεζε, αιιά ε δηάζπαζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα παγθφζκην εηθνληθφ ζχζηεκα. Απηφ γίλεηαη κέζσ ησλ 

«πνιιαπιψλ δηνηθεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ θαη ηα εζληθά ζχλνξα», ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρεη θακία ζπλεξγαζία ή απάληεζε απφ νξηζκέλα ηδξχκαηα φπνπ ππάξρνπλ αζχκκεηξεο 

επηζέζεηο (Hunker, Huntchinson & Margulies, 2008, pp.11).  Δίλαη αδχλαην γηα ηελ 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ή ηε Sony λα ιάβεη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, επεηδή Βνξεηνθνξεάηεο 

εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ  εμηξεκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε ηνπο.  Δλψ νη λνκηθέο 

ελέξγεηεο είλαη επίζεο αλαπνηειεζκαηηθέο, αθφκε θαη εάλ ε θπβέξλεζε επηζπκεί λα 
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αλαπηχμεη απνηξεπηηθή πνιηηηθή εκπλεπζκέλε απφ ηελ επίζεζε ηεο Sony. Δίλαη δχζθνιν λα 

αλαπηχμνπλ ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ρψξεο φπσο ε Βφξεηα Κνξέα. 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη πηέζεηο γηα ην  θιείδσκα ησλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν 

ηεο Βφξεηαο Κνξέαο είλαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο, επεηδή ε Sony είλαη κηα ηδησηηθή 

εηαηξεία κε παγθφζκηα εμάπισζε. Γελ είλαη πξαγκαηηθά κία επηρείξεζε ηεο θπβέξλεζεο ησλ 

ΖΠΑ, ελψ θνηηάδνληαο ηνλ πφιεκν κε ηε Βφξεηα Κνξέα, δελ είλαη ιφγνο νχηε ζνθή επηινγή ε 

εθδίθεζε κε ζηξαηησηηθέο δξάζεηο. ε κία αλαθνξά ηνπ Bruce Schnelier (2015), δελ κπνξεί 

λα ακθηζβεηεζεί φηη νη θπβεξλεηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπκβάιινπλ ζηηο επηζέζεηο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. Δπηπιένλ, ε ηάζε είλαη ε ζνιή δηαρσξηζηηθή γξακκή  κεηαμχ ηδησηηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. Απφ ην παξάδεηγκα ηεο θπβέξλεζεο 

Οκπάκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Βφξεηαο Κνξέαο ζην εζσηεξηθφ, κπνξεί λα απνθαιπθζεί 

φηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο, θαζψο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί δελ έρνπλ απνδείμεη έλα λνκηθφ ή ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα λα αληηδξνχλ ζην 

έγθιεκα ηνπ θπβεξλνρψξνπ αθφκα (Schnelier, 2015). ηελ επίζεζε ηεο Sony είλαη δχζθνιν 

λα απνδνζνχλ λνκηθέο επζχλεο επεηδή δελ δηαζέηνληαη εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ράθεξ, ψζηε λα θαζνξηζηεί  κηα πνιηηηθή ε νπνία ζα απνδίδεη  ηηο 

αλάινγεο απαληήζεηο (Schnelier, 2015). 

Δπηπιένλ, ε έθζεζε απφ Hunker, Huntchinson θαη Margulies (2008) πεξηγξάθεη επίζεο 

ηνλ ιφγν απφ πνιηηηθήο ζθνπηάο. Οη πνιηηηθέο κεηαμχ ηνπ Internet Engineering Task Force 

(IETF) θαη ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο 

απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην πιαίζην γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Σν βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη φηη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ή ηνλ εληνπηζκφ ησλ ράθεξ ή ησλ εηζβνιέσλ δελ 

ππάξρνπλ γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπνπ λα ηεξνχληαη κεηξψα ζηα νπνία ζα είλαη 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ή ζπκθσλίεο. Γελ ππάξρεη παγθφζκηα λνκνζεζία ψζηε λα 

θαζνξίδεηαη ε επίζεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν ή λα θαζνξίδεηαη ε ηηκσξία, επζχλε, νη 

νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πνπ νη ράθεξ ζα επσκηζηνχλ. Οη εγθιεκαηίεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

έιιεηςε ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ λφκσλ ή ζπκθσληψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκπεξηθνξψλ 

φπσο θπβεξλνεπηζέζεηο θαη ηελ ακπρή πνπ έρνπλ ζηνλ θπβεξλνρψξν Internet. 

 

 

4.2.4.6  Δηαηξίεο αζθάιηζεο θαηά ησλ ειεθηξνληθώλ επηβνπιώλ θαη ην 

θόζηνο γηα ηε SONY Pictures 
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Ζ θπβεξλνεπίζεζε ζηε Sony έθεξε κία ζεηξά αιιεπάιιεισλ απμήζεσλ ζηα θέξδε 

ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο πνιιέο εηαηξείεο  ηξνκνθξαηήζεθαλ θαη 

πξνρψξεζαλ ζε επελδχζεηο γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα ηνπο. χκθσλα κε νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο Wall Street, θαηά ην ηέινο ηνπ 2014, ζε δχν θνξπθαίεο εηαηξείεο παξνρήο 

θπβεξλναζθάιηζεο, ηε FireEye (FEYE) θαη ηελ Proofpoint (PFPT) θαηαγξάθεθε αχμεζε   

θαηά 15% θαη 8% αληίζηνηρα ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο. Δλδεηθηηθά, θάπνηεο άιιεο 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο, νη νπνίεο είραλ απμεκέλα θέξδε είλαη νη CyberArk 

Software (CYBR),  Fortinet (FTNT) θαη ε  Palo Alto Networks (PANW) , ζχκθσλα κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο κειεηεηέο.
39

   

Ζ θχξηα πεγή δαπαλψλ ηεο Sony πξνήιζε απφ ηελ είζνδν ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο 

ηεο εηαηξείαο FireEye, ε νπνία θιήζεθε απφ ηελ εηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ην FBI θαη ηηο 

ακεξηθαληθέο αξρέο λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ηεο 24
εο

 Ννέκβξε. Ζ 

FireEye είδε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο λα απμάλεηαη φρη κφλν εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο 

απφ ηε Sony αιιά θαη απφ ηελ επξεία κεηάδνζε ηεο, ε νπνία ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηε θήκε 

ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θπβεξλναζθάιεηα, 

FireEye, θιήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Sony λα αλαπηχμεη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, 

ζπγθαηαιέγνληαο ζηα ζπζηήκαηά ηεο εηαηξίεο – εγέηεο ζην ρψξν ηεο θπβεξλναζθάιηζεο θαη 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ΗΣ companies),  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Cisco Systems, 

Juniper Networks, McAfee θαη Symantec.  Οη αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνξείο απηνί 

έρνπλ αγσληζηεί κε φ,ηη είλαη θαιχηεξν γηα ηηο ζχγρξνλεο επηζέζεηο φπσο ηελ αλάπηπμε 

εκπνξηθψλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη νπνηαδήπνηε παξάλνκε ειεθηξνληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη επηβνπιή, πνπ θηλείηαη ζηνλ θπβεξλνρψξν, θαη φρη απιψο λα αληηδξά ζηηο 

απεηιέο πνπ είλαη ήδε γλσζηέο.  Ζ Cisco, εγέηηδα ζηελ αγνξά, είδε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο λα 

κεηψλνληαη θαηά 3% ζε $47 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην γεγνλφο.  Όκσο, νη πσιήζεηο ηεο  FireEye,  

είδαλ πνιχ κηθξφηεξε κείσζε (θαηά 425.700.000 $ ην 2014), δεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα 

αζθάιηζε απμήζεθε, θαη ηειηθά νη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο θαη 

νη πσιήζεηο ηεο δηπιαζηάδνληαη θάζε ηξίκελν.
40

   

Ζ νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο Sony κεηά ηελ επίζεζε έδεημε ηε δηάζεζε ηεο εηαηξείαο λα 

επελδχζεη ην πνζφ ησλ $15 εθαηνκκπξίσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θξίζηκνπ ηνκέα ηεο 

θπβεξλναζθάιηζεο ηεο κεηά απφ ηηο 2 κεγάιεο επηζέζεηο πνπ δέρζεθε ην 2011 θαη ην 2014. 

χκθσλα κε δχν θνξπθαίνπο εξεπλεηέο αζθάιεηαο ηνπο Gary Smith θαη Andrew Baratt, ην 

                                                 
39

 http://money.cnn.com/2014/12/22/investing/sony-cybersecurity-stocks/ 
40

 http://www.inc.com/magazine/201504/jeremy-quittner/making-a-killing-in-the-new-cyberwars.html 
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πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε 109$ θαη‟ άηνκν , κε δεδνκέλν φηη ε Sony έρεη ζην δπλακηθφ ηεο 

πεξηζζφηεξνπο απφ 140.000 εξγαδφκελνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απηφ ην πνζφ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιν θαζψο ε Sony δελ δέρηεθε πξνζβνιέο απφ επψλπκνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο 

αζηέξεο ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία, αθνχ ε εηαηξεία απφ ηελ ηειηθή 

αλακεηάδνζε ηεο ηαηλίαο κεηά ην ζπκβάλ απνθφκηζε $40 εθαηνκκχξηα, πνζφ ην νπνίν 

μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο , θαη νη ζπληειεζηέο θαίλεηαη λα εμαζθάιηζαλ θέξδε ηεο ηάμεο ησλ 

$10 εθαηνκκπξίσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηεο ζπζηεκάησλ ,ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ επηζηεκψλ ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηεη, θαίλεηαη λα έρεη δαπαλήζεη πεξηζζφηεξα 

απφ 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κέρξη ηε 31
ε
 Μαξηίνπ 2015, πνπ είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηεο έηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Russ Spitler, αληηπξνέδξνπ ζηελ AlienVault  ε "Sony Pictures είρε 

αθαζάξηζηα έζνδα χςνπο  $ 8 δηο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014.  Τπνζέηνληαο φηη ν αξηζκφο 

ηεο επέλδπζεο ησλ $ 15 εθαηνκκπξίσλ είλαη έλαο  ηξηκεληαίνο πξνυπνινγηζκφο , θέξλεη ηνλ 

πξνβιεπφκελν εηήζην πξνυπνινγηζκφ θπβεξλναζθάιηζήο ηνπο  ζηα  $ 60 εθαηνκκχξηα γηα ην 

2015. Δπίζεο, ε εηαηξία δαπαλά πεξίπνπ 3,5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο –ζε απφιπην 

λνχκεξν 280 εθαηνκκχξηα δνιάξηα- γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ΗΣ) γεληθά ελψ ην 1/5 

απηνχ ηνπ πνζνχ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο.
41

  

ην πάλζενλ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ε δεκία ηεο Sony είλαη κηθξή δηφηη δελ επέθεξε 

θαηαζηξνθή δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηεο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δεδνκέλνπ φηη 

ην θίλεηξν ηεο επίζεζεο ζεσξήζεθε πνιηηηθφ, ην θφζηνο πνπ επσκίζηεθε ε Sony γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ, αθνχ κεγάιν κέξνο δηεξεχλεζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ην αλέιαβε ε επηηξνπή αζθαιείαο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο.
42

 Απηφ είρε σο 

ζπλέπεηα κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ Κπβεξλναζθάιεηα ζε επίπεδν θπβέξλεζεο απφ ηηο ΖΠΑ.   

Άιιεο επηζέζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιχ κεγαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απψιεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θινπή πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ Target θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ 2013, θφζηηζαλ πεξηζζφηεξα απφ 148 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ε Home Depot αλαγλψξηζε φηη 56 εθαηνκκχξηα εγγξαθέο ησλ 

θαηαλαισηψλ είραλ θιαπεί απφ ηελ εηαηξεία, θαη αλακέλεηαη λα πιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 62 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα απηή ηελ παξαβίαζε. 

 

                                                 
41

 http://www.itsecurityguru.org/2015/02/04/sony-spends-15-million-security-industry-views/ 
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 http://fortune.com/2015/02/10/u-s-launching-a-new-cyber-security-agency-after-sony-attacks/ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –  ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Ζ έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ηφζν απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ε νινέλα 

απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρεη επηθέξεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο θάζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Ωζηφζν, 

φπσο είλαη γλσζηφ θαη απφ ηε βαζηθή αξρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο γηα ηελ ζεηηθή 

ζρέζε απφδνζεο – θηλδχλνπ, ππάξρεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ θηλδχλνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ παξαβηάζεηο επίδνμσλ θπβεξλνεγθιεκαηηψλ πξνο ηα ζχγρξνλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.   

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ελλνηνινγηθά ε έλλνηα 

ηεο ζχγρξνλεο εμέιημεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο,  ε έλλνηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ 

θαη ηνπ ξφινπ ηφζν ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφλ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ έλαλ εχθνια πξνζβάζηκν ρψξν αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη επηθίλδπλν. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ 

θπβεξλνεπηζέζεηο σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο.  Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ έρεη κειεηεζεί ζε πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή εξγαζία 

(Καινχ, 2014) θαη ε παξνχζα απνηειεί ζηελ νπζία ζπλέρεηά ηεο κε αληηθείκελν πιένλ 

ηελ αζθάιηζε σο κέζν ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ.  

Αθνχ ινηπφλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ νη 

θπβεξλνεπηζέζεηο θαη εθθξάζηεθε ην θφζηνο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο,  πξνθχπηεη φηη βάζεη εξεπλψλ ην θφζηνο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν θαη ζπλεπψο 

ζπκθέξεη ε θπβεξλναζθάιηζε.  

Σέινο, εμεηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο θπβεξλνεπίζεζεο ζηε SONY PICTURES 

Co ην 2014, νη επηπηψζεηο πνπ είρε ζε ρξήκα θαη θήκε θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ 

δηαρεηξίζηεθε κέζσ ηεο αζθάιηζεο πνπ ήδε είρε θαη πνπ δηακφξθσζε πεξαηηέξσ.  

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε πεξεηαίξσ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ αθνινπζνχλ θαη ηεο πηνζέηεζεο θπβεξλναζθάιηζεο.
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