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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η εξγαζία απηή απνηειεί κία κειέηε γηα ηελ ζεκαζία ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη ηνλ 

αληίθηππφ ηνπο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Απνηειείηαη απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε  

ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ κία εηαηξίαο θαη 

ηέινο κειέηε 3 πεξηπηψζεσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. 

Πην αλαιπηηθά, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα είδε ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ζηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζηνπο θηλδχλνπο πνπ θέξνπλ, ηηο απεηιέο, θαζψο θαη ζε 

ηζηνξηθά παξαδείγκαηα θπβεξλνεπηζεζεσλ. 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε λέα δηάηαμε ηνπ θαηλνχξγηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία επηβάιιεη απζηεξά πξφζηηκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνθινπήο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο. Απηφ απνηειεί κία επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Γηα ηελ κείσζε απηνχ ηνπ 

θφζηνπο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα αζθάιεηαο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Αλαιχζεθαλ δεδνκέλα γηα ην 2017 γηα ην θφζηνο, ηνπο ηνκείο θαζψο θαη ηνλ ιφγν 

απψιεηαο ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ απφ εηαηξίεο θαη  δηαπηζηψζεθε φηη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

ηνκέαο απνηειεί βαζηθφ ζηφραζηξν ησλ ράθεξ θαζψο επίζεο θαη φηη ν ηνκέαο απηφο έρεη ηα 

κεγαιχηεξα θφζηε απφ θπβεξλνεπηζέζεηο, ηα νπνία απμάλνληαη θάζε ρξφλν. 

Μειεηήζεθαλ ηξεηο πεξηπηψζεηο θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο 
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Καηαιήγνληαο φηη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη νη εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζε 

απηφλ, πξέπεη αλ επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ηελ 

ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 κοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ 

 

Η παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζην επξχηεξν θάζκα ηεο κειέηεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ λενζχζηαην ρψξν, κε πιεζψξα λέσλ ελλνηψλ θαη αλεμεξεχλεησλ πεδίσλ. 

Γηα απηφ, εδψ, γίλεηαη ε αλάιπζε ζρεηηθψλ φξσλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλαθνξά αληίζηνηρσλ 

πεξηζηαηηθψλ.  

Η εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ζηα θφζηε πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ. 

 

1.2 Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

1. Πνηφ είλαη ην αληίθηππν ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζηoλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ζε 

ζρέζε κε άιινπο ηνκείο. 

2. Πφζν κεγάιν είλαη ην πξφβιεκα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα? 

3. Πνηά είλαη ηα θφζηε ησλ εηαηξηψλ? 

4. ε πνηφ ηνκέα ηνπο, είλαη νη εηαηξίεο πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε επηζέζεηο? 

5. Ση πξέπεη λα πξνζέρνπλ νη θαηαλαισηέο φζν αθνξά ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ? 
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1.3 Μεθοδολογία 

Μειεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θφζηνο ηεο απψιεηαο δεδνκέλσλ 

γηα κία εηαηξία, θαζψο θαη γηα ην πψο επεξεάδεηαη ν θάζε μερσξηζηφο ηνκέαο απφ απηήλ. 

Αθφκε, εμεηάζηεθαλ 3 case study επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ ζε κεγάιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο. Βξέζεθαλ ηα θφζηε, ην κέγεζνο ηνλ 

επηζέζεσλ, ην είδνο, θαζψο θαη ην ζεκείν ηεο εηαηξίαο φπνπ ρηχπεζαλ. Αθφκε αλαιχζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πάλσ ζηελ απψιεηα δεδνκέλσλ θαη ηα θφζηε ηεο. 

 

1.4 Γομή Δπγαζίαρ 

 

Η Δξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη ε αλαιπηηθή βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, ην δεχηεξν κέξνο ε αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην ηξίην ε παξνπζίαζε 

θαη κειέηε, ηξηψλ πεξηπηψζεσλ θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα. Πην αλαιπηηθά, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, απνηειείηαη, απφ δχν θεθάιαηα. έλα 

θεθάιαην γηα ηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο θαη έλα γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηνπο νξηζκνχο ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, ηζηνξηθά παξαδείγκαηα, ηηο απεηιέο πνπ θέξνπλ, ηα είδε ησλ επηζέζεσλ, 

ηνπο ηξφπνπο άκπλαο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηέινο ηα κέξε πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη νη λέεο δηαηάμεηο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αλαθέξνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ηα 

πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξάλ ηα θφζηε ηεο 

απψιεηαο δεδνκέλσλ γηα κία επηρείξεζε, ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

απηά ηα θφζηε, ηνπο ηνκείο πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ θπβεξλνεπηζέζεηο, θαζψο θαη 

ηελ πηζαλφηεηα κίαο θπβεξλνεπίζεζεο γηα κία εηαηξία. 

ην πέκπην θεθάιαην κειεηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ηξία πξφζθαηα πεξηζηαηηθά 

θπβεξλνεπηζέζεσλ ζε εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηα θφζηε πνπ είραλ 

απηέο γηα ηελ εηαηξία θαη γηα ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο. 
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Σέινο ζην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ κειέηε ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ 

 

1.5 ςνειζθοπά ηην Βιβλιογπαθία 

Η ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη πνιχπιεπξε. Με ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο 

θπβεξλνεπηζέζεηο θαη γηα ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ, κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο 

αλαγλψζηεο ζην λα ελεκεξσζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ φηαλ 

βξίζθνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Απφ ηελ άιιε, πξνβάιεη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ζε εάλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα, αιιά θαη γεληθά ζε κία εηαηξία κία θπβεξλνεπίζεζε. 

Έηζη γλσξίδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απνθπγή 

κειινληηθψλ δεκηψλ ή αθφκα θαη θιείζηκν επηρεηξήζεσλ ιφγν θπβεξλνεπηζέζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1 Κςβεπνοσώπορ 

 

Σα φξηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ ζπλερψο απμάλνληαη. Η εθηελήο ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ 

θπβεξλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ, ζπληεινχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αθφκα 

θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ πιένλ κηα πφξηα γηα ηνλ θπβεξλνρψξν. Σν γεγνλφο φηη νη 

ππνινγηζηέο ζήκεξα γίλνληαη πην πνιχπινθνη επλνεί ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο. Πνιιέο 

εθαξκνγέο ζηηο κέξεο καο, αλαβαζκίδνληαη θαη μαλαγξάθνπλ δεδνκέλα ζηνπο ππνινγηζηέο 

ησλ ρξεζηψλ αθφκα θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Καη φζν νη κεραλέο αληηθαζηζηνχλ ηε 

δνπιεηά θαη ηελ θξίζε ησλ αλζξψπσλ, ηφζν πην επάισηνη θαη ηξσηνί γηλφκαζηε. 

     Οη θπβεξλνεπηζέζεηο ππάξρνπλ κφλν επεηδή ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ειαηηψκαηα. Όζν ηα 

θξάηε βαζίδνληαη ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ππεξνρή θαη φζν 

απηά ηα δίθηπα είλαη πξνζηηά απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, ηφζν θηλδπλεχνπλ. Οη ράθεξο κπνξνχλ 

λα θιέςνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αιινηψζνπλ, κε απνηέιεζκα ηφζν νη κεραλέο φζν θαη νη 

άλζξσπνη λα θαηαιήγνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ιάζνο 

απνθάζεηο. Οη ηξσηφηεηεο πξνθχπηνπλ επεηδή ππάξρεη θελφ αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε. ηε ζεσξία, έλα ζχζηεκα πξέπεη λα θάλεη κφλν φηη επηζπκεί ν ζρεδηαζηήο ηνπ. ηελ 

πξάμε, θάλεη αθξηβψο φ,ηη ηνπ ππαγνξεχεη ν θψδηθάο ηνπ. Η απφζηαζε αλάκεζα ζε απηά ηα 

δχν είλαη κεγάιε θαη κεγαιψλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Ο κφλνο ηξφπνο λα δηνξζσζνχλ ηα 

ιάζε είλαη κέζσ ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ πνπ εθζέηνπλ ηηο ηξσηφηεηεο. 

     Η ζπλερήο άλζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο, 

πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο ηαπηφηεηεο, γηα πνηθίινπο ζθνπνχο θαη πξνζέζεηο, έρεη κία 

αμηνζεκείσηε επίπησζε ζην παγθφζκην ηνπίν ησλ απεηιψλ θαη ησλ επηζέζεσλ ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ. 
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     Η ζεκεξηλή αλνηρηή παγθφζκηα ςεθηαθή δνκή πνπ ζπλδέεη νληφηεηεο φπσο 

νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, θπβεξλήζεηο, άηνκα, απεηιείηαη απφ θπβεξλνεπηζέζεηο, πνπ 

πνηθίινπλ απφ απιέο απεηιέο κέρξη πνιχπινθεο επηζέζεηο. Ο ζπζρεηηζκφο φισλ απηψλ 

ζπλζέηεη απηφ πνπ θαινχκε «Παγθφζκην Θέαηξν Κπβεξλνρψξνπ». 

 

2.1.1 Οπιζμόρ Σος Κςβεπνοσώπος 

 

Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ είλαη ηδεαηή θαη ακθηιεγφκελε, ζε γεληθέο γξακκέο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν θπβεξλνρψξνο είλαη αληίζηνηρνο κε ην δηαδίθηπν. Ο θπβεξλνρψξνο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία ζπιινγή αηνκηθψλ ειεθηξνληθψ κεραλεκάησλ πνπ είλαη 

δηαζπλδεδεκέλα ην έλα κε ην άιιν, αιιά θαη κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 

     Η έλλνηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλε θαζψο ζπλδέεηαη ζπρλά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ δηαδηθηχνπ. πρλά, νξίδεηαη σο ν ρψξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ απνηειείηαη απφ αιιεινεμαξηψκελα δίθηπα πιεξνθνξηαθψλ δνκψλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην δηαδίθηπν, ηα δίθηπα ηειεθσλίαο, ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηα 

ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. 

     Ο θπβεξλνρψξνο είλαη κία έλλνηα αληηζέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ρψξν θαη ππφ απηή ηελ 

έλλνηα είλαη παξφκνηνο κε ηα ππφινηπα ηνπία καρψλ φπσο ηε μεξά θαη ηε ζάιαζζα. Ωζηφζν, 

είλαη θαη έλαο ρψξνο πνπ δελ έρεη ζαθείο νκνηφηεηεο κε ηνπο ππφινηπνπο. Ο θπβεξλνρψξνο 

πξέπεη λα εθηηκεζεί κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο θαζφηη απνηειεί κία αλζξψπηλε εθεχξεζε. 

     Πξφθεηηαη γηα έλα εηθνληθφ κέζν, πνιχ ιηγφηεξν απηφο απφ ηε γε, ην λεξφ, ηνλ αέξα 

θαη αθφκα απφ ην δηάζηεκα θαη ην ΗΜ θάζκα. Έλα ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

θπβεξλνρψξν, γεληθά, θαη ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο, πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε ζεψξεζε φηη 

απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα: ην θπζηθφ επίπεδν, ην ζπληαθηηθφ επίπεδν πνπ θηλείηαη πάλσ 

απφ ην θπζηθφ θαη ην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ζηελ θνξπθή. 

     Όια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ βξίζθνληαη ζην θςζικό επίπεδο απνηεινχκελα απφ 

ηα θνπηηά θαη αθφκα θαη ηα θαιψδηα. Με ηελ εμαθάληζε ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ, ην ζχζηεκα 

εμαθαλίδεηαη θη απηφ. Δίλαη επνκέλσο πηζαλή ε επίζεζε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε 

θηλεηηθά κέζα. 
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     Σν ζςνηακηικό επίπεδο πεξηιακβάλεη νδεγίεο πνπ νη ζρεδηαζηέο θαη νη ρξήζηεο 

δίλνπλ ζηε κεραλή θαη ζηα πξσηφθνιια κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ νη κεραλέο ε κία κε 

ηελ άιιε. ε απηφ ην επίπεδν θηλνχληαη θπξίσο νη ράθεξο θαζψο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ηε 

δηθή ηνπο θπξηφηεηα έλαληη ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. 

     Σν ζημαζιολογικό επίπεδο πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη κία κεραλή. 

Δίλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία επίζεζε κφλν ζε απηφ ην επίπεδν, ηξνθνδνηψληαο ην 

ζχζηεκα κε ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα πεξηέρνληαο επηζπλάςεηο κε 

ηνχο, δεκηνπξγψληαο ππεξρεηιίζεηο θνξηίνπ κε ηελ απνζηνιή επηπιένλ bits, ή αθφκα 

εκπεξηέρνληαο θαθφβνπιν θψδηθα ζε ηζηνζειίδεο  

 

2.2 Κςβεπνοεπίθεζη 

 

Πην αλαιπηηθά, ε θπβεξλνεπίζεζε είλαη ε ζηαδηαθή θαη αξγή αιινίσζε ή δηάξξεμε ελφο 

ζπζηήκαηνο ελδηαθέξνληνο – ζηφρνπ απφ ηνλ επηηηζέκελν. 

   χκθσλα κε ην Practical Law Company, Whitepaper on Cyber Attacks, νη 

θπβεξλνεπηζέζεηο νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

     Κπβεξλνεπίζεζε είλαη κία επίζεζε πνπ εμαπνιχεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή ελαληίνλ 

ελφο ηζηνηφπνπ, ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή κεκνλσκέλνπ ππνινγηζηή (ζπιινγηθά, ή 

κεκνλσκέλνπ) κε ζηφρν λα πιεγεί ε αθεξαηφηεηα, ε εκπηζηεπηηθφηεηα ή ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

ζηφρνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζε απηφ. 

     Ο νξηζκφο έρεη ηξεηο δηαθξηηά κέξε: (1) επίζεζε ή κία παξάλνκε πξνζπάζεηα πνπ (2) 

θεξδίδεη θάηη (3) απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Γεληθά κηιψληαο, έλα ζχζηεκα είλαη κία 

ζπιινγή απφ κνλάδεο πνπ εξγάδνληαη ζπιινγηθά πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ. Δπνκέλσο, είηε εάλ 

πξφθεηηαη γηα έλα κεκνλσκέλν ή κία ζπιινγή ππνινγηζηψλ, είλαη έλα ζχζηεκα θαζψο 

βνεζνχλ ζε θάηη άιιν. Αθφκα θαη έλαο κεκνλσκέλνο ππνινγηζηήο έρεη πνιιά ζπζηαηηθά πνπ 

εξγάδνληαη καδί γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ θαη έηζη θαιείηαη ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

     Ο θχξηνο παξάγνληαο είλαη ε παξάλνκε πξφζβαζε ζε έλα ζχζηεκα. Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο είλαη έλα ζχζηεκα ζηφρνο. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο είλαη ηα θέξδε ηνπ 

εηζβνιέα. Δπνκέλσο, ε παξάλνκε πξφζβαζε πξέπεη λα έρεη έλα θίλεηξν γηα ηελ επίζεζε ζην 
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ζχζηεκα ζηφρν, δει. ν εηζβνιέαο λα έρεη θάπνην θέξδνο απφ απηή, φπσο ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ή ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

θνπφο θπβεξλνεπίζεζεο 

     Η πξψηε εξψηεζε πνπ πξέπεη λα δηεξσηεζεί έλαο ακπλφκελνο είλαη ηη αθξηβψο 

πξνζπαζνχζε λα επηηχρεη ν επηηηζέκελνο. 

     Γεληθά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ: ην ζθάικα, ν εμαλαγθαζκφο, ε 

δχλακε θαη νη ππφινηπνη παξάγνληεο. Η απφδνζε επζπλψλ κπνξεί λα είλαη ζσζηή, αιιά ε 

ππφζεζε φηη ε επίζεζε ήηαλ εζειεκέλν ρηχπεκα απφ έλα θξάηνο κπνξεί λα κελ είλαη. Η 

επίζεζε κπνξεί λα ήηαλ έλα αηχρεκα. Ή ν εηζβνιέαο λα ην ζεψξεζε σο κία πξάμε 

αληηπνίλσλ, αθφκα θη αλ δελ είλαη. 

     πρλά, ε επίζεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα αηχρεκα, ή έλα αζήκαλην ρηχπεκα ην 

νπνίν, φκσο, μεπέξαζε θάπνην φξην. Άιινηε, πάιη, νη επηηηζέκελνη κπνξεί λα ζεσξήζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ακπλφκελνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληίπνηλα φληαο ππεξεπαίζζεηνη θαη 

πηζηεχνληαο φηη ν αληίπαινο έρεη πεξάζεη ηελ θφθθηλε γξακκή. Έπεηηα, ν δεχηεξνο κπνξεί λα 

ζεσξήζεη φηη νη πξσζχζηεξεο ελέξγεηεο είλαη αδηθαηνιφγεηεο, λα απαληήζεη απφ ηε κεξηά ηνπ 

θαη λα πξνθιεζεί θιηκάθσζε ησλ επηζέζεσλ. Δπίζεο, ε επίζεζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ 

φξγαλα ηνπ θξάηνπο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή φκσο, δελ εθπξνζσπνχλ ην θξάηνο. Σα αηπρήκαηα 

θαη νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο ρξεζηψλ εθ ησλ έζσ αληηθαηνπηξίδνπλ ην πξφβιεκα δηνίθεζεο 

θαη ειέγρνπ ζηνλ θπβεξλνρψξν. Η αλάγθε επίβιεςεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη κεγάιε. 

Δληνχηνηο, νη ζεκεξηλνί εγέηεο ηα αγλννχλ κε απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη ην πξφβιεκα. 

     Η κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ εμαλαγθαζκνχ ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ηνλ 

θπβεξλνρψξν είλαη ε αμηνπηζηία. Γεληθά, ππάξρεη ε αβεβαηφηεηα ηνπ ηη δχλαηαη λα 

πξνθαιέζεη κία θπβεξλνεπίζεζε ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία θαη είλαη άγλσζην πψο ν 

εηζβνιέαο ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα νχηε πφζν επάισην είλαη ην ακπλφκελν ζχζηεκα. 

Άιισζηε, επεηδή ν επηηηζέκελνο πιήηηεη ηξσηά ζεκεία, ν ακπλφκελνο είηε πηζηεχεη φηη απηφ 

δελ ηζρχεη είηε ζσξαθίδεηαη θαη πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ.  

    Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, κηθξφηεξεο αιιά φρη κεδακηλήο αμίαο. Δίλαη πηζαλφ 

ν εηζβνιέαο λα ζεσξεί φηη θάζε επίζεζε ζην ζηφρν πξνθαιεί δεκηέο πνπ είλαη ζε φθειφο ηνπ. 

Έλαο άιινο ιφγνο κηαο θπβεξλνεπίζεζεο είλαη ν εηζβνιέαο λα δηακνξθψζεη εληππψζεηο 

απέλαληη ζε ηξίηνπο φηη δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη αλά πάζα ψξα θαη 

ζηηγκή. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα είδνπο επίδεημεο δχλακεο. Αθφκε, ηέηνηνπ είδνπο 
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επηζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα ράζνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζην 

θπβεξλεηηθφ ζχζηεκά ηνπο θαη ηε δχλακή ηνπ. Σέινο, ν εηζβνιέαο κπνξεί λα ζέιεη λα 

αλαγθάζεη ηνλ ακπλφκελν λα πεξάζεη ζε αληίπνηλα. Σα αληίπνηλα φκσο, ζα ζηξαθνχλ έλαληη 

ησλ θπξίσλ ππφπησλ θαη λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δεχηεξνπ ερζξνχ. Σέινο, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ν «ραθηηβηζκφο» δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ σο θίλεηξα, θπξίσο αηνκηθά 

θαη φρη θξαηηθά. 

(Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar. USA: RAND Corporation, 2009.) 

 

2.3 Ιζηοπική Αναδπομή Κςβεπνοεπιθέζευν 

 

Ο θπβεξλνρψξνο είλαη κία αλαπηπζζφκελε θνηλφηεηα φπνπ ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε ζε 

νηηδήπνηε αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη απφζηαζεο. Έρεη γίλεη πιένλ έλαο λένο ηξφπνο δσήο, αιιά 

έρεη παξάιιεια αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαζψο θάπνηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θπβεξλνρψξν 

γηα λα πινπνηήζνπλ χπνπηα ζρέδηα. Σα εγθιήκαηα ζηνλ θπβεξλνρψξν έρνπλ εμειηρζεί απφ 

απιέο παγίδεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε νξγαλσκέλεο επηζέζεηο ζπκκνξηψλ θξαηηθψλ θαη 

αθηηβηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ νπνίσλ νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη είλαη ε πξφθιεζε δεκηψλ θαη ε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπκάησλ. Καζψο νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο 

ζπλδένπλ θπξηνιεθηηθά ηα πάληα ζην δηαδίθηπν, ην εχξνο ησλ επηζέζεσλ απμάλεηαη, 

αλνίγνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εγθιήκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία αθφκα παξακέλνπλ 

απαξαηήξεηα. Έηζη, ν ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα κεηακνξθψλεηαη ζε έλα δπαδηθφ 

πεδίν κάρεο. Άιισζηε, πνηνο ρξεηάδεηαη φπιν φηαλ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα πιεθηξνιφγην; 

  Η ηζηνξία ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο πεηξαηείαο μεθηλάεη πξηλ 

αθφκα απφ ηελ εθεχξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σν 1903, ν κάγνο θαη εθεπξέηεο Nevil Maskelyne δηαηάξαμε ηε δεκφζηα παξνπζίαζε 

ηνπ John Ambrose Fleming γηα ην αζθαιέο αζχξκαην ηειέγξαθν ηνπ Γνπιηέικνπ Μαξθφλη, 

ζηέιλνληαο πξνζβιεηηθά κελχκαηα ζε θψδηθα Μνξο κέζσ ηνπ πξνβνιηθνχ. 

Σν 1932, νη Πνισλνί θξππηνιφγνη Marian Rejewski, Henryk Zygalski θαη Jerry 

Rozycki έζπαζαλ ηνλ θψδηθα ηεο κεραλήο Enigma, ελψ 7 ρξφληα αξγφηεξα, νη Alan Turing, 

Gordon Welchman θαη Harold Keen δνχιεςαλ καδί γηα λα αλαπηχμνπλ ηε Βφκβα, κία 

ειεθηξνκεραληθή ζπζθεπή πνπ απνθξππηνγξαθεί ην ζπγθεθξηκέλν θψδηθα. 
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Η ηζηνξία ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ εμειίζζεηαη κε ηελ πεηξαηεία κηαο ηειεθσληθήο 

γξακκήο ζην Silicon Valley. ηηο αξρέο ηνπ ΄70, φηαλ νη ππεξαζηηθέο θιήζεηο απνηεινχζαλ 

πνιπηέιεηα, νη ηειεθσληθέο εηαηξείεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο πςειψλ ζπρλνηήησλ. Όηαλ έλαο θνηηεηήο ηεο ειεθηξνινγίαο ηνπ 

Silicon Valley, ν John Draper, παξαηήξεζε φηη κία ζθπξίρηξα πνπ βξήθε ζε έλα θνπηί 

δεκεηξηαθψλ “Cap „n‟ Crunch” είρε αθξηβψο ηελ ίδηα ζπρλφηεηα, ζθχξημε ζην ηειέθσλν θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ην πξψην δσξεάλ ππεξαζηηθφ ηειεθψλεκα. Σν γεγνλφο απηφ νλνκάζηεθε 

“phone phreaking”. Ο Draper ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο πεηξαηείαο θαη ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ. 

Δίλαη επίζεο γλσζηφο θαη σο “Captain Crunch” ή αιιηψο θαη σο “Phone Phreak”. 

     Ο Draper θαη άιινη φπσο νη Denny Teresi θαη Steve Wozniak άξρηζαλ λα 

αζρνινχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξαηεηψλ ζε ηειέθσλα (φπσο ηηο δσξεάλ θιήζεηο 

ζηνλ Πάπα ζηελ πφιε ηνπ Βαηηθαλνχ ζηηο 4 π.κ.) θαη λα ελζνπζηάδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο 

πξνθιήζεηο θαη ηελ επθπΐα ησλ λέσλ ηδεψλ. Έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ κία 

έλσζε ράθεξο κε ηελ νλνκαζία Home Brew Club. Με ηνλ θαηξφ, ε έλσζε εμειηζζφηαλ θαη 

παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ππνινγηζηψλ απφ ηε Microsoft, νδεγήζεθαλ ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή “kit” πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο έλα κέζν 

γηα λα πεηξακαηηζηνχλ κε δηάθνξα είδε πεηξαηείαο θαη θπβεξλνεπηζέζεσλ. Σν 1982, ν 

Wozniak ηειεηνπνίεζε ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Steve Jobs 

πνχιεζαλ ηνλ πξψην H/Y Apple. Ξαθληθά, θάζε κεγάιε επηρείξεζε είρε έλαλ Η/Τ θαη 

αξθεηέο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο επνθζαικηνχζαλ νη ράθεξο. 

     Παξάιιεια, ην 1982, αξρίδεη ε δεκηνπξγία νκάδσλ απνηεινχκελσλ απφ ράθεξο θαη 

αιινχ, φπσο ην Chaos Computer Club ζηε Γεξκαλία θαη ησλ Warelords ζηηο ΗΠΑ. Σα κέιε 

ηνπο εμεηδηθεχνληαλ ζηε ρξήζε ηνπ πνιχ δεκνθηινχο ζπζηήκαηνο BBS έηζη ψζηε λα 

πξνσζνχλ ηα ηειεπηαία πξνγξάκκαηα γηα παηρλίδηα, εβδνκάδεο πξηλ ηελ δεκφζηα θπθινθνξία 

ηνπο. Οη Warelords ζπρλά ζπλεξγάδνληαλ θαη κε άιιεο πεηξαηηθέο νκάδεο, φπσο The 

Syndicate θαη The Midwest Pirates Guild θαη αλέπηπζζαλ δηεζλείο θχθινπο ζηνπο νπνίνπο 

ππήξραλ νκάδεο αθφκα θαη απφ ηελ Ιαπσλία.  

     Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ζηηο θπβεξλνεπηζέζεηο 

πξσηαγσληζηνχλ νη ηνί, ηα worms θαη νη DDoS, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

     Αξρηθά, ην 1992 ν Βνχιγαξνο δεκηνπξγφο ηνπ ηνχ Dark Avenger εθδίδεη ηνλ ηφ 1260, 

ηελ πξψηε γλσζηή ρξήζε πνιπκνξθηθνχ θψδηθα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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θαηαζηξαηεγήζεη ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα αληηηηθά 

πξνγξάκκαηα, θαη ηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο εηζβνιψλ. 

     Σελ ίδηα πεξίνδν, λεαξνί ράθεξο πξαγκαηνπνηνχλ επηζέζεηο ζηνπο ηζηνηφπνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ησλ ΗΠΑ, ηεο NASA, ηεο CIA θαη ηεο Ακεξηθαληθήο      

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ράθεξο είραλ επηρεηξήζεη κφλν ην 

1995 λα ππνθιέςνπλ αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο 250.000 θνξέο, θαη πεξίπνπ ην 65% 

ησλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ επηηπρείο. Οκνίσο, ράθεξο ηνπνζεηνχλ ινγηθή βφκβα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Yahoo!, ηζρπξηδφκελνη φηη πξφθεηηαη λα εθξαγεί εάλ ν ράθεξ Kevin Mitnick δελ 

απειεπζεξσζεί απφ ηε θπιαθή. 

     Σα αλσηέξσ γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηε έθδνζε λέσλ πξντφλησλ θαηά ηεο πεηξαηείαο γηα 

ρξήζε απφ νηθηαθνχο ρξήζηεο, πεξί ην 1998. Αληίζηνηρα, ην Internet Software Consortium 

πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ DNSSEC (domain-name system security extensions) γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηνπο DNS servers.  

     Παξάιιεια, έρνπκε ηηο πξψηεο DDoS (Distributed Denial of Service) επηζέζεηο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαη είραλ ζα ζηφρν ηε κεμηθαληθή θπβέξλεζε θαη ην Ακεξηθαληθφ Πεληάγσλν. 

     Σν 2000, ν Calce, φληαο 25 ρξνλψλ, γλσζηφο απφ ηα 15 ρξφληά ηνπ σο MafiaBoy, 

ήηαλ κφιηο έλαο Καλαδφο θνηηεηήο πνπ απνθάζηζε λα εμαπνιχεη κία DDoS επίζεζε ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ εκπνξηθψλ ηζηνζειίδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Amazon, CNN, eBay θαη 

Yahoo! Οη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ, ππνινγίζηεθαλ φηη αλέξρνληαη ζηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. ηε ζπλέρεηα, ζπλειήθζε αιιά επεηδή ήηαλ ζε λεαξή ειηθία θαηαδηθάζηεθε ην 

2001 ζε νρηάκελε επηηήξεζε. 

         Σν Slammer worm ηνπ 2003 πξνθάιεζε DDoS γηα πνιινχο παξφρνπο δηαδηθηχνπ θαη 

κείσζε δξακαηηθά ηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν worm κφιπλε 75.000 ζχκαηα κφιηο ηα 

πξψηα 10 ιεπηά κεηά απφ ηελ δηαλνκή ηνπ, εθκεηαιιεπφκελνο ην ηξσηφ ζεκείν πνπ ηνπ 

επέηξεςε λα παξάγεη ηπραίεο IP δηεπζχλζεηο θαη λα ζηέιλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηέο. 

 Σν ίδην έηνο, δεκηνπξγείηαη ε νκάδα ησλ ράθεξο Anonymous.  

     ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη θπβεξλνεπηζέζεηο 

εηδηθεχνληαη ζηα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ην θέξδνο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα 

εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν.   
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     Η επνκέλε γεληά θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη νη ιεγφκελεο Πξνεγκέλεο Μφληκεο 

Απεηιέο (Advanced Persistent Threats- APTs), νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο 

θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε θπβεξλνθαηαζθνπεία. 

         Λίγν αξγφηεξα, πεξί ηα ηέιε Απξηιίνπ 2007, ε Δζζνλία κεηαθίλεζε έλα κλεκείν 

πνιέκνπ, ην Υάιθηλν ηξαηηψηε απφ ην θεληξηθφ Tallinn ζε έλα ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην, 

πξνζβάιινληαο έηζη ην ξσζφθσλν πιεζπζκφ θαη νδεγψληαο ζε δηήκεξεο ηαξαρέο. Δλψ ηα 

γεγνλφηα εμειίζζνληαλ, νη θχξηεο θξαηηθέο ηζηνζειίδεο (θπξίσο θπβεξλεηηθέο θαη ηξαπεδηθέο) 

δέρνληαλ DDoS επηζέζεηο θαη ρηιηάδεο ππνινγηζηέο βξίζθνληαλ ππφ πεηξαηεία 

(κεηαηξέπνληαλ ζηα ιεγφκελα bots) απφ έλα πνιηηηθφ θίλεκα λέσλ ηεο Ρσζίαο, ην Nashi. Οη 

κέζνδνη ησλ επηζέζεσλ ήηαλ ηφζν πνιχπινθεο πνπ ε θπβέξλεζε ηεο Δζζνλίαο πίζηεπε φηη ζα 

έθηαλε ζην ζεκείν λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηε Ρσζηθή θπβέξλεζε. Αλ θαη ε Δζζνλία είλαη 

κηθξή ρψξα, ππήξρε κεγάιε δηαθίλεζε ρξεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ. ε απάληεζε, ε Δζζνλία 

έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο ζηελ εμσηεξηθή πξφζβαζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη επηζέζεηο έκνηαδαλ λα 

έρνπλ σο ζηφρν πεξηζζφηεξν ηελ πξφθιεζε ηαξαρψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν παξά ηελ 

θαηαζηξνθή δηεξγαζηψλ θαη νη Δζζνλνί αληαπνθξίζεθαλ θαιψο, επαλαθέξνληαο κεξηθέο 

ππεξεζίεο κέζα ζε ιίγεο ψξεο ή ην πνιχ κέξεο. 

     Οκνίσο, ηνλ Αχγνπζην 2008, ηα ππνινγηζηηθά δίθηπα ζηε Γεσξγία δέρηεθαλ επίζεζε 

απφ μέλνπο άγλσζηνπο εηζβνιείο ηελ πεξίνδν πνπ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε δηακάρε κε ηε Ρσζία. 

ηνπο γεσξγηαλνχο θπβεξλεηηθνχο ηζηφηνπνπο εκθαλίζηεθαλ γθξάθηηη. Η αλαζηάησζε πνπ 

πξνθιήζεθε ζηηο ππεξεζίεο κπνξεί λα κελ ήηαλ κεγάιε, αιιά ζεκαληηθή ήηαλ ε πνιηηηθή 

πίεζε ζηε γεσξγηαλή θπβέξλεζε θαη θαίλεηαη φηη ελ ηέιεη ζπλεξγάζηεθε κε ην ξσζηθφ 

ζηξαηφ. 

     Αληίζηνηρα, ηνλ Οθηψβξηνο ηνπ 2007, ην Τπνπξγείν Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Κίλαο 

δήισζε φηη μέλνη ράθεξο, νη νπνίνη ππνινγίδεηαη φηη ηα 42% πξνέξρνληαλ απφ ην Σατβάλ θαη 

25% απφ ηηο ΗΠΑ, έθιεςαλ πιεξνθνξίεο απφ θαίξηεο θηλεδηθέο πεξηνρέο. Σν 2006, φηαλ 

εμεηάζηεθε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο China Aerospace Science & Industry Corporation 

(CASIC), βξέζεθαλ θαηαζθνπηθά πξνγξάκκαηα (spyware) ζηνπο ππνινγηζηέο 

δηαβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ θαη ζπλεξγαηψλ.  

     Παξάιιεια, νη δξάζεηο ησλ ράθεξο κε ζηφρν ηελ απνδηνξγάλσζε θαη ην θέξδνο 

ζπλερίδνληαη θαη εμειίζζνληαη. 
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     Σν 2007, νη αθνί Hannaford, πσιεηέο ιηαληθήο, ππέθεξαλ απφ έλα ξήγκα απφ φπνπ 

πάλσ απφ 4,2 εθαηνκκχξηα πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο θαη άιια επαίζζεηα δεδνκέλα 

θιάπεθαλ κέζα ζε έλα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ απφ κία νκάδα ράθεξο νη νπνίνη είραλ 

εγθαηαζηήζεη έλα θαθφβνπιν πξφγξακκα ζηνπο εμππεξεηεηέο ησλ θαηαζηεκάησλ αληί ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. Έλαο ράθεξ απφ ην Miami, ν Albert Gonzales εγείην απηνχ 

ηνπ εγρεηξήκαηνο, φπσο άιισζηε είρε πξάμεη θαη κε ηηο εηαηξείεο TJX, Heartland Payment 

Systems, BJ‟s Wholesale Club, Barnes & Noble, DSW, Boston Market θαη Sports Authority. 

Ο ίδηνο βξηζθφηαλ πίζσ απφ ην Shadowcrew.com φπνπ θιεκκέλνη αξηζκνί πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δεκνπξαηήζεθαλ ζε 4.000 ρξήζηεο πνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα, θαη επίζεο πξνζέθεξε εγρεηξίδηα γηα ηε ρξήζε 

θξππηνγξαθίαο ζηηο καγλεηηθέο ισξίδεο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ – έλα βνήζεκα γηα ηνπο 

θιέθηεο. Ωζηφζν, νη επηζέζεηο ζηελ Heartland Payment Systems απνδείρηεθε φηη ήηαλ ην 

ηειεπηαίν ηέρλαζκα ηνπ Gonzales, θαζψο θξίζεθε έλνρνο γηα ηα εγθιήκαηά ηνπ θαη 

θαηαδηθάζηεθε κε 30 ρξφληα θπιάθηζε. 

     Σν 2008, ζηνρεχνληαο ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ Microsoft Windows,ν 

Conficker εθκεηαιιεχεηαη ειαηηψκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ησλ Windows θαη πξνβαίλεη ζε 

επηζέζεηο κε ηε ρξήζε ιεμηθνχ γηα δηάδνζε θσδηθψλ πξφζβαζεο δηαρεηξηζηή ελψ δεκηνπξγεί 

έλα botnet θαη είλαη αζπλήζηζηα δχζθνιν λα εληνπηζηεί επεηδή ρξεζηκνπνηεί κε ζχλζεην 

ηξφπν πνιιέο πξνεγκέλεο ηερληθέο θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. Ο Conficker κφιπλε 

εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

νηθηαθψλ κεραλεκάησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο. 

     Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, έλαο έθεβνο απφ ην New Jersey καδί κε κία νκάδα 

ράθεξο πξαγκαηνπνηνχλ κία DDoS επίζεζεο πνπ έθεξε πξνβιήκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο ατεληνινγίαο γηα αξθεηέο εκέξεο. Σν project Chanology μεθίλεζε χζηεξα 

απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο εθθιεζίαο λα δηαγξάςεη απνζπάζκαηα απφ κία ζπλέληεπμε ηνπ Tom 

Cruise, έλα επηθαλέο κέινο ηεο εθθιεζίαο, ζην δηαδίθηπν ηνλ Ιαλνπάξην 2008. Έηζη, ε 

επίζεζε μεθίλεζε κε έλα «Μήλπκα ζηε ατεληνινγία» ζην Youtube ζηηο 21 Ιαλνπαξίνπ 2008 

θαη αθνινχζεζαλ επηζέζεηο DDoS, θάξζεο κέζσ θιήζεσλ, θαη άιισλ κεζφδσλ ιφγσ ηεο 

ινγνθξηζίαο απφ ηε ατεληνινγία ησλ απφςεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν. Απηή ε 

νκάδα βαθηίζηεθε Anonymous θαη θαηάγνληαη απφ ην 4chan. Ο έθεβνο, Dmitriy Guzner, πνπ 

ήηαλ 19 ρξνλψλ, θαηεγνξήζεθε γηα ηελ επίζεζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 10 ρξφληα θπιάθηζε 

θαη 250.000 δνιάξηα πξφζηηκν. Ωζηφζν ηειηθά εμέηηζε 2 ρξφληα θπιάθηζεο θαη αλαγθάζηεθε 

λα δψζεη 37.500 δνιάξηα ζηελ Δθθιεζία ηεο ατεληνινγίαο. 
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     Οη πην ζχγρξνλεο θπβεξλνεπηζέζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα βιάςνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά  

ππνγξαθήο θψδηθα, ηελ  θινπή ησλ  SSH θιεηδηψλ  θαη ησλ  θιεηδηψλ  ησλ εμππεξεηεηψλ θαη 

ινηπέο ηξσηφηεηεο ηεο θξππηνγξαθίαο. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζε έλα θφζκν ρσξίο εκπηζηνζχλε 

ζην δηθηπαθφ ρψξν. Πάλσ απφ 2300 επηρεηξήζεηο έρνπλ δειψζεη ζε έξεπλεο φηη έρνπλ δερζεί 

επηζέζεηο ζηα θιεηδηά θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα. 

     Ο Zeus Trojan είλαη έλα απφ ηα πξψηα παξαδείγκαηα επίζεζεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αμηφπηζηεο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη εκθαλίζηεθε 

ην 2007. Κιέβεη ηξαπεδηθέο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο man-in-the-browser θαη 

κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θνξκψλ γηα λα θιέςεη ηα πηζηνπνηεηηθά. 

Ο Zeus έθιεβε πιεξνθνξίεο απφ ην Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη πηζηεχεηαη φηη 

έρεη κνιχλεη πάλσ απφ 74.000 ηζηφηνπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ BankOfAmerica.com, 

NASA.gov, ABC.com θαη Amazon.com. 

     Σν Ιξάλ ππέζηε θπβεξλνεπηζέζεηο ηνλ Ινχλην 2010 φηαλ νη ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζηε Natanz κνιχλζεθαλ απφ ηνλ Stuxnet, έλαλ cyber worm ν νπνίνο πηζηεχεηαη φηη είλαη κία 

ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Ιζξαήι θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αθνχ θαλέλαο δελ 

αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επίζεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν θνκκάηη 

θψδηθα ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα επεκβαίλεη ζηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ηεο Siemens. Δθκεηαιιεχηεθε πξσηνθαλνχο θαη πξνεγκέλεο θνκςφηεηαο 

ηξσηφηεηεο θαη έλα δίθηπν γλψζεσλ γηα λα εγθαζηζηά ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζπζηήκαηα Windows 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Ο Stuxnet 

παξέκελε κε αληρλεχζηκνο ζην δίθηπν γηα κήλεο, θάλνληαο ρξήζε compromised digital 

certificates γηα λα πηζηνπνηεζεί. αλ απνηέιεζκα, θαηέζηξεςε Tehran‟s 1000 ππξεληθήο 

θπγνθέληξηζεο θαη έθεξε ην θπβεξλεηηθφ ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα 

πίζσ, αθνχ κφιπλε πάλσ απφ 60.000 ππνινγηζηέο. Έπεηηα, ε ηξαλή θπβέξλεζε θαηεγνξήζεθε 

γηα ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο πξνο ηηο Η.Π.Α., ην Ιζξαήι θαη άιισλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ελαληίνλ ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ ην 2012. 

     Σν 2011, ε επίζεζε ζε έλα Πηζηνπνηεηηθφ Απζεληηθφηεηαο (CA, Certificate 

Authority), γλσζηή σο Diginotar, απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηελ ηζηνξία ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ. Γηα πξψηε θνξά, έλαο έκπηζηνο πάξνρνο, ην ίδην ην CA, αλάγθαζε ηνπο 

πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξαηηθήο θπβέξλεζεο, λα πξνεηδνπνηήζνπλ ην θφζκν 

φηη δε κπνξνχλ λα ραίξνπλ εκπηζηνζχλεο. Η επίζεζε πήξε ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ησλ νρηψ 

απφ ηνπο δηαθνκηζηέο πξσηνθφιισλ κηαο εηαηξείαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνχ. Αλ θαη 
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αλεπηβεβαίσην, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα φηη ν επηηηζέκελνο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα πιαζηά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθφκα. Απηφ πνπ είλαη γλσζηφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη 300.000 ινγαξηαζκνί ηνπ Gmail έρνπλ δερζεί επίζεζε. Η επίζεζε επίζεο απέδεημε φηη ε 

επίζεζε ζηνλ θπβεξλνρψξν κπνξεί λα θαηαζηξέςεη κία επηρείξεζε, θαζψο ην ίδην ην CA 

παχεη λα ιεηηνπξγεί. Σν 2012, ν αξηζκφο θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ κέζα απφ θιεκκέλα 

πηζηνπνηεηηθά απμάλεηαη 10 θνξέο. 

     Ωζηφζν, νη παιαηφηεξεο κνξθέο θπβεξλνεπηζέζεσλ εμαθνινπζνχλ λα ηαιαηπσξνχλ 

ρψξεο θαη νξγαληζκνχο θαη ηελ ίδηα πεξίνδν, ε Paypal έπεζε ζχκα θπβεξλνεπίζεζεο, δειαδή 

ην Γεθέκβξην 2010, αθφηνπ πεξηφξηζε ην ινγαξηαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Wikileaks 

κε ζθνπφ λα απμεζνχλ ηα έζνδα, επηθαινχκελε σο αηηία ηελ παξαβίαζε ηεο Πνιηηηθήο 

Απνδεθηήο Υξήζεο. Δληνχηνηο, απηφ είρε σο απνηέιεζκα πνιιαπιά κπντθνηάδ απφ 

αλεμάξηεηνπο ρξήζηεο θαη ηε δηείζδπζε πνιιψλ ράθεξο. 

     Σν Citigroup, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνινζζνχο ηνπ θφζκνπ 

πξνζειθχεη ηνπο ράθεξο λα νξγαλψζνπλ επηζέζεηο εμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ πνζνχ επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ξένπλ κέζα ζηελ εηαηξεία θαζεκεξηλά. Σν 2011, δεδνκέλα κε πξνζσπηθέο 

ιεπηνκέξεηεο πάλσ απφ 200.000 πειαηψλ ππνθιάπεθαλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ρξεκαηηθή 

απψιεηα $2,7 εθαηνκκπξίσλ γηα ηελ εηαηξεία. Οκνίσο, ηελ ίδηα πεξίνδν, 77 εθαηνκκχξηα 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Network θαη Sony Online Entertainment, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο ησλ ρξεζηψλ, θιάπεθαλ απφ κία 

άγλσζηε νκάδα ράθεξο. Η δεκηά απφ ηελ εμσηεξηθή επηδξνκή ππνινγίδνληαη ζε 1 κε 2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αιιά ην ρεηξφηεξν πνπ ζπλέβε ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη ράθεξο είραλ 

πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο αθφκα θαη φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα επνπιψζνπλ ην 

πιήγκα θαη δηήξθεζε 24 κέξεο. 

     Μία απφ ηηο πην επηδήκηεο επηζέζεηο ζηελ ηζηνξία ήηαλ θαη ε δηείζδπζε ζηα δεδνκέλα 

ηεο Έςηινλ, ηνπ κεγαιχηεξνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κάξθεηηλγθ φπσο νη JP Morgan Chase θαη 

Best Buy κε εθηηκψκελν θφζηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 225 εθαηνκκχξηα έσο 4 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Οη ζηφρνη ησλ ράθεξο ήηαλ δηεπζχλζεηο email πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο λα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φηη ππνινγηδφηαλ. 

     Η θαλαδηθή θπβέξλεζε απνθάιπςε φηη είρε πέζεη ζχκα θπβεξλνεπηζέζεσλ ην 

Φεβξνπάξην 2011 απφ μέλνπο ράθεξο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηεπζχλζεηο IP απφ ηελ Κίλα. 

Απηνί νη ράθεξο κπφξεζαλ θαη δηείζδπζαλ ζε ηξία ππνπξγεία ηεο θαλαδηθήο θπβέξλεζεο θαη 



[15] 
 

κεηέδσζαλ δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο πίζσ ζηνπο ίδηνπο. Ο Καλαδάο δηέθνςε απεπζείαο 

ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ησλ ηξηψλ ππνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθφςεη ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηε Κίλα. 

     Σν Μάξηην 2013, ηα δίθηπα νηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Νφηηαο Κνξέαο φπσο επίζεο 

θαη ηνπ θνξεαηηθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ YTN κνιχλζεθαλ θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ 

πξνζνκνηάδεη πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο ηεο Βφξεηαο Κνξέαο. 

     Δπίζεο γλσζηφο θαη σο Skywiper, ν ηφο Flame είλαη έλα ειεχζεξν θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, ν νπνίνο αλαθαιχθζεθε ην 2012 ζε ππνινγηζηηθά ζχζηεκα ζηηο 

ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. ρεδηαζκέλνο λα εμαπιψλεηαη απφ έλα κνιπζκέλν ππνινγηζηή 

ζε άιια κεραλήκαηα ζην ίδην δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο έλα πιαζηφ πηζηνπνηεηηθφ, ν Flame 

επηηξέπεη ζηνπο επηηηζέκελνπο λα παίξλνπλ ηνλ έιεγρν απηνχ πνπ δήισζε θάπνηε ν εηδηθφο 

ηνπ θπβεξλνπνιέκνπ Richard Stiennon αλαθεξφκελνο σο «Holy Grail» φισλ ησλ 

θπβεξλνφπισλ- ην δηαθνκηζηή ησλ αλαβαζκίζεσλ ηεο Microsoft. Όηαλ νη κνιπζκέλνη 

ππνινγηζηέο αλαβαζκίδνληαλ, ν Flame παξεκπνδίδεη ηελ απαίηεζε θαη αληί λα θαηεβάδνπλ ην 

αλαβαζκηζκέλν ινγηζκηθφ, κεηαδίδεη έλα εθηειέζηκν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζην κεράλεκα 

πνπ έρεη εκπηζηεπηεί, έλα πιαζηφ, αιιά ηερληθά έγθπξν, πηζηνπνηεηηθφ ηεο Microsoft. 

Υξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο ράθεξο γηα ιφγνπο θαηαζθνπίαο θαη κφιπλε θαη άιια ζπζηήκαηα 

πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζε δίθηπα ή κέζσ USB stick πεξηιακβάλνληαο έηζη πάλσ απφ 1.000 

κεραλέο αλεμάξηεησλ ρξεζηψλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Δπίζεο, θαηέγξαθε αξρεία ήρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπδεηήζεσλ κέζσ Skype, 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ πιεθηξνιφγεζεο, απεηθνλίζεηο νζνλψλ θαη θηλήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Αλαθαιχθζεθε ζηηο 28 Μαΐνπ 2012 απφ ηε MAHER Center of Iranian National Computer 

Emergency Response Team (CERT), ην CrySys Lab θαη ην Kaspersky Lab. Αλ θαη ε 

Microsoft έθιεηζε ηελ πφξηα ζηνλ Flame ζηα ζπζηήκαηά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο κία 

ελεκέξσζε (patch), ν Flame νπζηαζηηθά έδσζε ην πξνζρέδην ζηα θπβεξλνεγθιήκαηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ παξφκνηεο επηζέζεηο.  

     Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θπβεξλνεπηζέζεηο ζηελ ηζηνξία αθνξά ζην Spamhaus, κία 

ππεξεζία θηιηξαξίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ κε επηζπκεηψλ (spam) 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, θαη ππέθεξε απφ θπβεξλνεπηζέζεηο φηαλ νη ηδηνθηήηεο ηδησηηθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξνκνινγεηψλ απεηινχληαλ θαη γίλνληαλ αλππνςίαζηνη ζπκκεηέρνληεο. 

Υηιηάδεο Βξεηαλνί επέηξεπαλ ζην Spamhaus λα απνθαζίδεη αλ ζα δέρνληαλ ή φρη ηα 

εηζεξρφκελα κελχκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. ηηο 18 Μαξηίνπ 2013, ην Spamhaus πξφζζεζε 
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ην Cyberbunker ζηε καχξε ιίζηα θαη ηφηε ην Cyberbunker θαη άιιεο εηαηξείεο πξνζέιαβαλ 

ζε αληίπνηλα ράθεξο γηα λα ηνπνζεηήζνπλ botnets ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ νηθηαθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο δξνκνινγεηέο, κε ζθνπφ λα θιείζνπλ ην ζχζηεκα ηνπ Spamhaus. 

     ρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο απεηιέο ζην πεδίν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, αλαθέξεηαη φηη ην 

CA εμέδσζε δχν SSL ελδηάκεζα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθδψζνπλ 

πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε ηνκέα. Έλα απφ ηα ελδηάκεζα πηζηνπνηεηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

εθδψζεη έλα SSL πηζηνπνηεηηθφ γηα ρξήζε ζην google.com. Η Google αλαθάιπςε έλα κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηνλ Ιαλνπάξην 2013 θαη παξαηήξεζε φηη ήηαλ απφ έλα 

ελδηάκεζν CA ην νπνίν είρε απνθηήζεη πηζηνπνίεζε απφ έλα turktrust πηζηνπνηεηηθφ. 

Καλέλαο δελ ππνπηεχζεθε ηελ Turktrust, θαη ε δεκηά δελ έρεη πιήξσο εθηηκεζεί. 

     Αθφκα, ράθεξο βάδνπλ ζε θίλδπλν ην δίθηπν αζθαιείαο ησλ παξφρσλ θαη θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξππηνγξαθηθά θιεηδηά ηνπ Bit9, ην 

νπνίν θαζηζηά αδχλαην γηα ηνπο πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο θπβεξλνάκπλαο 

λα γλσξίδνπλ εάλ ή φρη θαηεβάδνπλ λφκηκα αξρεία ή θαθφβνπια ινγηζκηθά. Ο βαζκφο ηεο 

δεκηάο κπνξεί λα κε γλσζηνπνηεζεί πιήξσο πνηέ, αιιά ε εηαηξεία ηζρπξίδεηαη φηη παξέρεη 

ππεξεζίεο γηα πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ζην θφζκν. 

     Σν Φεβξνπάξην 2013, πάλσ απφ 800 δηαθνξεηηθνί Trojans δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

θιέςνπλ θιεηδηά θαη πηζηνπνηεηηθά. 

     Απηφ πνπ είλαη ε πην ζπγθινληζηηθή απνθάιπςε ηνπ 2013 ζην ρψξν ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ, είλαη φηη ην Mandiant απνθάιπςε ζηελ APT1 αλαθνξά φηη θξαηηθά 

ππνθηλνχκελνη, Κηλέδνη ράθεξο ρξεζηκνπνηνχζαλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα πηζηνπνηεηηθά 

απφ κφλα ηνπο γηα λα εκθπηέςνπλ θαθφβνπια ινγηζκηθά ζε εθαηνληάδεο ακεξηθαληθέο 

εηαηξείεο γηα κία πεξίνδν αξθεηψλ ρξφλσλ. Σν Mandiant δήισζε φηη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ ησλ 

APTs ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηθιείνπλ θιεηδηά θαη πηζηνπνηεηηθά. 

     Κηλνχκελνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν Snowden δελ βαζίζηεθε ηφζν ζηνπο 

θαθφβνπινπο θψδηθεο, αιιά θπξίσο ζηελ ηπθιή εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί ζηα 

θιεηδηά θαη ζηα πηζηνπνηεηηθά, ελψ ππνγξακκίδεη ηελ έιιεηςε ειέγρνπ θαη νξαηφηεηαο ζε 

απηά ηα θξππηνγξαθηθά πξνζφληα πνπ παξέρνπλ ζηνπο εηζβνιείο αδέζκεπηε πξφζβαζε ζε 

ζπζηήκαηα πνιχ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Ο Snowden ρξεζηκνπνηνχζε θαηαζθεπαζκέλα 

ςεθηαθά θιεηδηά γηα λα απμήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη λα θεξδίζεη ηελ πξφζβαζε ζε επαίζζεηα 

δεδνκέλα. 
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Γιατί οι κσβερνοεπιθέσεις θα είναι πάντα στο επίκεντρο; 

     Καζψο ην δηαδίθηπν βαζίδεηαη ζηνλ εθηελή δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ, είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ην αζθαιίζνπκε. Η ηζηνξία κάο δηδάζθεη φηη ην θίλεηξν πίζσ απφ ηηο 

θπβεξλνεπηζέζεηο δελ είλαη πάληα ηα ρξήκαηα ή ε θινπή, αιιά ππάξρεη πεξίπησζε έλαο 

ηζηφηνπνο λα πέζεη ζχκα θπβελνεπηζέζεσλ απφ κεξηθνχο εθήβνπο πνπ δνθηκάδνπλ ηηο 

ηερληθέο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ωζηφζν, φζν ην δηαδίθηπν εμαπιψλεηαη, νη εγθιεκαηίεο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο έλα κέζν γηα λα παξάγνπλ 

παξάλνκα εηζνδήκαηα. πκκνξίεο δηεζλψλ ράθεξο γίλνληαη νινέλα θαη πην ηθαλνί, πην 

νξγαλσκέλνη, θαη ζηξέθνληαη ζηηο θπβεξλνεπηζέζεηο γηα λα παξάγνπλ θέξδε. 

     Καζψο νη ππνινγηζηέο γίλνληαη δσηηθφ θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, νη 

θπβεξλνεπηζέζεηο γίλνληαη φιν θαη πην επηβιαβείο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εηαηξεηψλ ή ησλ 

αηφκσλ. Οη πηζαλφηεηεο λα πέζνπκε ζχκαηα ζε θπβεξλνεπηζέζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα 

κελ παίξλνπκε κέηξα γηα λα πξνζηαηεπηνχκε απφ απηέο. 

    Έηζη, θαη θξάηε θαη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα παίξλνπλ κέηξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο. 

     Οη κάρεο δηεμάγνληαη ζηε γε, πεδίν δξάζεο ηνπ ζηξαηνχ, ηε ζάιαζζα, φπνπ 

αλαιακβάλεη ην λαπηηθφ, ηνλ αέξα, ηνκέα ηεο αεξνπνξίαο θαη ην δηάζηεκα, δειαδή ηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη εθείλν ησλ ππξεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ν 

θπβεξλνρψξνο απνηειεί ην πην θαηλνχξην θαη άγλσζην πεδίν. Γη‟ απηφ ε δεκηνπξγία 

επίζεκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θπβεξλνάκπλαο αλαδεηθλχεη ηε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ηνπο δηθέο ηνπ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη πνιηηηθέο. 

     Η Ρσζία, κφιηο ην 2013, απνθάιπςε φηη πξνβαίλεη ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ 

θπβεξλνπνιέκνπ εληφο ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο. Η δξάζε ηνπ ζα εληζρχεη εθείλε ησλ 

ππνινίπσλ ζσκάησλ. 

     Πεξί ηα ηέιε ηνπ 2010, δεκηνπξγήζεθε ε U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) 

χζηεξα απφ θπβεξλεηηθή έγθξηζε. Αξρηθά, δεηνχζε ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Αζθαιείαο (NSA – National Security Agency) γηα λα απαληήζεη ζε επηζέζεηο πνπ 

αλαθάιππηε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο. Σν 2013, φκσο, ην ακεξηθαληθφ 
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Κνγθξέζν ελέθξηλε λφκν πνπ επηηξέπεη ζην Τπνπξγείν Ακχλεο λα πξνβαίλεη ζε επηρεηξήζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ θπβεξλνπνιέκνπ. 

     ηηο αξρέο ηνπ 2013, ην U.S. Cyber Command αλαθνίλσζε φηη δεκηνπξγεί ακπληηθέο 

θπβεξλννκάδεο, θαη πξφζεζε λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 40 κέρξη ην 2015. ην κέιινλ, ζα έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί απφ 60 νκάδεο θαη ζα δηαζέηνπλ ακπληηθέο ηθαλφηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη. Κάζε νκάδα ζα είλαη έλα ζχλνιν απφ έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο 

θαη πξνζσπηθφ κε δεμηφηεηεο αιιά φρη ηφζν έκπεηξν. Οη νκάδεο ησλ 12 πεξίπνπ αηφκσλ ζα 

ελεκεξψλνπλ ηε βηβιηνζήθε ινγηζκηθψλ κε φια ηα ηειεπηαία εξγαιεία ινγηζκηθψλ. 

Άιισζηε, ε Cyber Command δηαηεξεί επαθέο κε ηελ ακεξηθαληθή αιιά θαη δηεζλή θνηλφηεηα 

πξνγξακκαηηζηψλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε γλψζε θαη εκπεηξία φηαλ 

απαηηείηαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εηδηθψλ δηαδηθηχνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κε δηθεγφξνπο 

θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Η NSA έρεη ήδε δερζεί πνιιέο επηζέζεηο κε πεξηζζφηεξεο απφ 

200 λα επηρεηξνχλ ηελ θινπή ζεκαληηθψλ αξρείσλ ηεο. 

     Καη ζηελ Δπξψπε, νη ρψξεο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ. Η Διιάδα δηαζέηεη ηε ΓΙΚΤΒ (Γηεχζπλζε 

Κπβεξλνάκπλαο) πνπ ππάγεηαη ζην ΓΔΔΘΑ. (nsuringTech,2012, February 6, Cyber Attacks 

and Computer Hacking: A Brief History), (Syed Balkhi,2013, May 6, 25 Biggest Cyber 

Attacks In History)  
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2.4 Πποζηαζία Eνανηίον Δπιθέζευν Γικηύυν 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη γηα ηελ πξνζηαζία ελαληίνλ επηζέζεσλ ζε ππνινγηζηέο. Η πην 

πξνθαλήο ιχζε είλαη ε επηδηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην πξφγξακκα θαη ε εμάιεηςε ηεο 

ηξσηφηεηαο. Όκσο, ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη επηδηφξζσζεο φισλ ησλ πξνγξακκάησλ 

είλαη αλέθηθηε. Η επηδηφξζσζε γίλεηαη κέζα απφ ηηο αλαβαζκίζεηο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Δπίζεο, ηα ηείρε πξνζηαζίαο παξέρνπλ έλα θνηλφ ηξφπν άξλεζεο ηεο πξφζβαζεο ζε νξηζκέλα 

ινγηζκηθά. 

 

 

2.5 Αναηομία Μίαρ Κςβεπνοεπίθεζηρ 

 

Έλαο επηηηζέκελνο ζε δίθηπν εθηειεί κία ζεηξά απφ βήκαηα γηα λα θηάζεη ζε έλα επηζπκεηφ 

ζηφρν. Η ζεηξά θαη ε δηάξθεηα απηψλ ησλ βεκάησλ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ εηζβνιέα, ηνλ ηχπν ηεο ηξσηφηεηαο πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη, ην πνζφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη πξηλ ηελ επίζεζε θαη ηελ αξρηθή ζέζε 

ηνπ. Σα βήκαηα ηνπ επηηηζέκελνπ πνηθίινπλ απφ ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην δίθηπν κέζσ 

ζαξψζεσλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηξσηψλ ζεκείσλ, ηελ εμαθάληζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζεκείσλ 

γηα ηελ επίζεζε, ηελ ηνπνζέηεζε back doors θαη ινγηζκηθψλ Trojan γηα ηελ εμαζθάιηζε 

εχθνιεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. 

     Σέζζεξεηο είλαη νη θχξηεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν επηηηζέκελνο φηαλ 

εθηειεί κία επίζεζε. 

• Πποεηοιμαζία. ε απηφ ην ζηάδην, ν επηηηζέκελνο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο αληρλεπηέο ζπξψλ. Σα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα 

πιεξνθνξηψλ είλαη νη IP αξηζκνί ησλ ππνινγηζηψλ, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ην 

άλνηγκα ησλ ζπξψλ. 

• Δκμεηάλλεςζη. Ο επηηηζέκελνο έρεη αλαγλσξίζεη έλα ηξσηφ θνκκάηη ινγηζκηθνχ θαη θάλεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ. Δδψ, είλαη πνπ ν επηηηζέκελνο θεξδίδεη ηα 
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δηθαηψκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη. Ο εηζβνιέαο κπνξεί λα εθηειεί πνιιαπιέο 

επηζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. 

• Ίσνη. Αθφηνπ ν επηηηζέκελνο έρεη απνθηήζεη ην επηζπκεηφ επίπεδν πξφζβαζεο κέζα απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε, ν εηζβνιέαο ζπρλά ηνπνζεηεί επηπιένλ πξνγξάκκαηα γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζην δίθηπν ζην κέιινλ. 

• Καθαπιζμόρ. ε απηφ ην ζηάδην, ν επηηηζέκελνο επηρεηξεί λα θαζαξίζεη φ,ηη ίρλνο έρνπλ 

αθήζεη νη πξάμεηο ηνπ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. (Michael Lyle Artz, NetSPA: A Network 

Security Planning Architecture.: MIT, May 2002.) 

  

 

2.6 Απειλέρ  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ επηζέζεσλ δηθηχνπ αλάινγα κε ηα αληίζηνηρα 

θξηηήξηα. Αξρηθά, αλάινγα κε ην ρψξν, ρσξίδνληαη ζε: 

• Δξυηεπικέρ επιθέζειρ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ κέζα πνπ βξίζθνληαη εμσηεξηθά ηνπ 

δηθηχνπ 

• Δζυηεπικέρ επιθέζειρ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

δίθηπν θαη πξνζπαζεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ή ε ζηαδηαθή 

ελζσκάησζε ιαλζαζκέλνπ θψδηθα ζε έλα δίθηπν έηζη ψζηε λα πξνθιεζεί ε αξγή αιινίσζή 

ηνπ. 

     Οη θπβεξλνεπηζέζεηο εμαπνιχνληαη είηε εμσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ, απφ ράθεξο, είηε 

εζσηεξηθά, απφ πξάθηνξεο. Απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε πξψηε αθνξά θπξίσο ζε ζηφρνπο πνπ 

είλαη πνιίηεο, ελψ ε δεχηεξε ζε ζηξαηησηηθέο επηζηαζίεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ. 

     Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε: 

• Φςζικέρ ή αναπόθεςκηερ επιθέζειρ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο θσηηά, πιεκκχξεο, ηπθψλεο, αζηξαπέο, ζεηζκνχο πνπ 

ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη πξνθαινχλ ζνβαξά 

πιήγκαηα 
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• Ανθπώπινα λάθη θαη παξαιείςεηο δει αλζξψπηλεο πξάμεηο ρσξίο δφιν. 

• Δζκεμμένερ απειλέρ φπσο παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο πξάμεηο είηε απφ εμσηεξηθνχο είηε 

απφ εζσηεξηθνχο ρξήζηεο. 

     Δδψ, ζα αλαιπζνχλ κε βάζε ηελ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε. 

 

2.6.1 Δξυηεπικέρ Απειλέρ 

 

ην ζπληαθηηθφ επίπεδν, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη hacking, ν θπβεξλνρψξνο θξάζζεηαη απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε. Έλα άηνκν πνπ δηαζέηεη έλαλ ππνινγηζηή, κπνξεί θαλνληθά λα θάλεη 

φ,ηη επηζπκεί κε απηφλ. Δπί ην πιείζηνλ, ν ρξήζηεο ζα αλακέλεη λα δηαηεξεί πιήξεο έιεγρν 

ζηνλ ππνινγηζηή, αθφκα θαη φηαλ απηφο εθηίζεηαη ζε δίθηπα. Οη ππνινγηζηέο κίαο 

επηρείξεζεο ζπλήζσο βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(sysadmins – system administrators), θαη κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη απνθιεηζκέλα γηα ηνπο 

απινχο ρξήζηεο. 

     Γηα ηελ παξαβίαζε ελφο ππνινγηζηή απαηηείηαη ε παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ. Έλαο ράθεξ κπνξεί λα ζηείιεη ζε θάπνην ρξήζηε έλα επηθίλδπλν κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή λα δειεάζεη ην ρξήζηε λα κεηαβεί ζε κία επηθίλδπλε ζειίδα 

απφ ηελ νπνία κπνξεί λα θαηεβεί ν θαθφβνπινο θψδηθαο. Κάπνηνη ηχπνη θψδηθα θιέβνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ππνινγηζηέο. Άιινη ηχπνη επηηξέπνπλ ζηνπο ράθεξο 

λα απεπζχλνπλ εληνιέο ζηνπο ππνινγηζηέο, θαη επνκέλσο πιένλ λα ηνπο «αλήθνπλ». 

     Οη ράθεξο δχλαληαη επίζεο λα εηζέιζνπλ ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κηαο εηαηξείαο 

εάλ ζπλδεζνχλ ζε απηά θαη θαηαθέξνπλ επηηπρψο λα «καζθαξεπηνχλ» ζε λφκηκνπο ρξήζηεο 

κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξνλφκηα ελφο άιινπ ρξήζηε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη ράθεξο 

πξνρσξνχλ πεξηζζφηεξν, μεγειψληαο ην ζχζηεκα θαη θάλνληαο λα λνκίδεη φηη έρνπλ 

δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ράθεξ κπνξεί λα πξνβεί ζε απζαίξεηεο 

αιιαγέο ζρεδφλ ζε νηηδήπνηε ππάξρεη ζην ζχζηεκα. Αθνχ ν ράθεξ έρεη απνθηήζεη πιένλ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα δηαπξάμεη πνιιαπιέο βιάβεο. Γχν κνξθέο βιαβψλ είλαη ε 

θινπή ησλ ππεξεζηψλ θαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαθήκηζε. Η θινπή ησλ ππεξεζηψλ 

ζπκβαίλεη φηαλ νη ράθεξο ηξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζε επεμεξγαζηέο άιισλ 

ππνινγηζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπο, ή απνζεθεχνληαο πιηθφ 
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κέζα ζε άιινπο ππνινγηζηέο αθφκα θαη παξάλνκν. Η κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαθήκηζε (πνπ 

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θαηαζθνπεία, πνπ νδεγεί ζε θινπή δεδνκέλσλ) κπνξεί λα 

είλαη ελνριεηηθή αιιά είλαη ηειείσο αθίλδπλε. 

     Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ hacking είλαη ε θινπή ησλ δεδνκέλσλ. Όηαλ θξάηε θιέβνπλ 

δεδνκέλα απφ άιια θξάηε, ηφηε απηφ νλνκάδεηαη εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ 

(CNE – Computer Network Exploitation). Δηαηξείεο κπνξνχλ αθφκα λα θιέςνπλ δεδνκέλα 

(πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία) απφ άιιεο εηαηξείεο. Αθφκα θαη κεκνλσκέλα άηνκα κπνξνχλ λα 

πξνβνχλ ζε θινπή δεδνκέλσλ απφ άιια άηνκα θπξίσο κε ζηφρν ηελ θινπή ηεο ηαπηφηεηαο. Ο 

θαζέλαο κπνξεί λα θιέβεη απφ θάπνηνλ άιινλ. Καη επεηδή ε θινπή δεδνκέλσλ δελ απνηξέπεη 

ηνπο ρξήζηεο λα εμαθνινπζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο φπσο πξηλ, ππάξρνπλ 

ιίγα δείγκαηα ζρεηηθά κε ηελ θινπή. Ο εληνπηζκφο είλαη πηζαλφο, εάλ έλαο ρξήζηεο 

παξαηεξήζεη κία αλαπάληερε κεηαθνξά παθέησλ δεδνκέλσλ, ή παξαηεξήζεη κε 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ή δηαπηζηψζεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηζβνιήο. 

     Η κε εμνπζηνδνηεκέλε είζνδνο, σζηφζν, κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε δηάξξεμε είηε 

ζε αιινίσζε. Η δηάξξεμε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα ζπζηήκαηα εμαπαηψληαη έηζη ψζηε λα 

πξνβαίλνπλ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ ηα αλαγθάδνπλ λα απελεξγνπνηνχληαη ή λα δνπιεχνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κέξνο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, δηαπξάηηνληαο εκθαλή ζθάικαηα ή λα 

ζπγθξνχνληαη κε ηε ιεηηνπξγία άιισλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη πνιχ ζπάλην νη επηζέζεηο ζε 

θψδηθα λα επεξεάδνπλ θπζηθά αληηθείκελα, αιιά ηνπιάρηζηνλ ε χπαξμε θαθφβνπινπ θψδηθα 

ζε έλα εξγαζηήξην κπνξεί λα νδεγήζεη, γηα παξάδεηγκα, κία ηνπξκπίλα ζε απηνθαηαζηξνθή. 

Η αιινίσζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ δεδνκέλα θαη αιγφξηζκνη έρνπλ αιιάμεη κε κε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ηξφπνπο, ζπλήζσο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο. Αλ θαη 

ηα φξηα κεηαμχ δηάξξεμεο θαη αιινίσζεο είλαη ζαθή, κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ θαη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάξξεμεο είλαη δξαζηηθά, άκεζα θαη 

εκθαλή ελψ εθείλα ηεο αιινίσζεο είλαη ιεπηά, αξγνπνξεκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα. Δίλαη 

πην εχθνιε ε δηαπίζησζε φηη έλα ζχζηεκα δε δνπιεχεη απφ εθείλε φηη δε δνπιεχεη ζσζηά θαη 

παξάγεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο.  

     Αζρέησο απφ ηελ πξφζεζε ηνπ ράθεξ λα θιέςεη ηελ πιεξνθνξία – κε δηάξξεμε ή 

αιινίσζε – ην πξψην θαη ζπρλά ην πην δχζθνιν βήκα είλαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα είηε κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ δηαρεηξηζηή είηε κε ηνπ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα απηφ, ηα πξψηα ζηάδηα 

κηαο CNE κνηάδνπλ ηα ίδηα κε εθείλα κηαο επίζεζεο ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ. Δπνκέλσο, 
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φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο λα δηεηζδχζνπλ ζε έλα άιιν ζχζηεκα, έρνπλ 

πηζαλφηεηεο λα δηεμάγνπλ κία επίζεζε. 

     Όπνηνο εηζβάιιεη ζε έλα ζχζηεκα, ην πξαγκαηνπνηεί κέζα απφ κνλνπάηηα πνπ ηνπ 

επηηξέπεη ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα έρεη ειαηηψκαηα ή λα έρεη ιαλζαζκέλεο 

ξπζκίζεηο, αιιά έλα ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ είλαη θαη φρη απαξαίηεηα απηφ πνπ ζα έπξεπε λα 

είλαη. Μία ηέηνηα απφθιηζε, φηαλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα, ζεσξείηαη ηξσηφηεηα. 

Αλεμαξηήησο ησλ κεζφδσλ, απηνκαηνπνηεκέλεο ή κε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ράθεξο θάλνπλ 

θάζε πξνζπάζεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ κία ηξσηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

ζχζηεκα ή λα ην θάλνπλ λα δερηεί επηθίλδπλεο εληνιέο, δει. λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. 

     Άιισζηε, ε αθεξαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ππνδεηθλχεη ην πφζν άζρεκα κπνξεί λα 

πιεγεί έλα ζχζηεκα απφ κία θπβεξλνεπίζεζε. Δίλαη θνηλή παξαδνρή φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο απφ ηνπο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αληηπάινπ. 

     Όκσο, ππάξρεη κία εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα πνπ ιέεη φηη νη επηζέζεηο ζηνπο 

ππνινγηζηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξσηφηεηεο ηνπ επηηηζέκελνπ ζπζηήκαηνο. ηηο επηζέζεηο 

ππεξρείιηζεο (flooding attacks), έλαο ράθεξ παξάγεη ηφζν κεγάιν φγθν παθέησλ κε 

πξννξηζκφ έλα ζπγθεθξηκέλν δίθηπν πνπ νη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο δε θηάλνπλ πνηέ ζην 

επεξεαδφκελν δίθηπν, απνθφπηνληαο ην απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. ηηο κέξεο καο, είλαη πνιχ 

δχζθνιν έλαο ππνινγηζηήο λα ππεξρεηιίζεη έλαλ άιιν. Οη ππεξρεηιίζεηο ζήκεξα πξνθχπηνπλ 

απφ DDoS επηζέζεηο, πνπ γεληθά πξνθχπηνπλ απφ ρηιηάδεο ή εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο-

ζχκαηα (bots) νη νπνίνη βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ράθεξο. Αλαπηχζζεηαη κία 

αθκάδνπζα επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί έλα κεγάιν αξηζκφ bots, ηα νξγαλψλεη ζε botnets, θαη 

λνηθηάδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε άιινπο, π.ρ. ζε spammers. 

 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 

     χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζεσξεηηθά, ε ιαλζαζκέλε θαζνδήγεζε ελφο 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηξίηνπο, δελ νθείιεηαη ζηελ θαθή ρξήζε απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ, 

αιιά ζε ζθάικαηα θαη θελά ζηελ αζθάιεηά ηνπ. ηελ πξάμε, φια ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα είλαη επηξξεπή ζε ζθάικαηα. Η απφθιηζε κεηαμχ ζρεδηαζκνχ θαη θψδηθα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ αλαπφθεπθησλ 

αλζξσπίλσλ ιαζψλ. Όζν πην πνιχπινθν είλαη ην ζχζηεκα, ηφζα πεξηζζφηεξα είλαη ηα ζεκεία 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζθάικαηα. Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηέρεη ηξσηφηεηεο, 
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θάπνηεο πην ζεκαληηθέο απφ άιιεο. Οη ίδηνη νη πξνγξακκαηηζηέο εληνπίδνπλ απηέο ηηο 

ηξσηφηεηεο θαη θαηά θαηξνχο γξάθνπλ ελεκέξσζεηο (patches), ηνπο νπνίνπο δεηνχλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο λα εγθαηαζηήζνπλ. Γπζηπρψο, νη ράθεξο βξίζθνπλ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ έλα λέν 

ηξφπν εθκεηάιιεπζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ πξνιάβεη λα εγθαηαζηήζνπλ ην patch. 

Οη ράθεξο βξίζθνπλ επίζεο θάπνηεο ηξσηφηεηεο θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ 

αθφκα θαη ζε αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο πνπ ηα έρνπλ θάλεη φια ζσζηά. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο. Αξθεηνί απφ ηνπο πην παξαπιαλεηηθνχο απαηηνχλ 

θπζηθή πξφζβαζε ζην επηηηζέκελν ζχζηεκα. 

     Τπφ κία έλλνηα, νη θπβεξλνεπηζέζεηο βαζίδνληαη ζηελ εμαπάηεζε, δειαδή ζην λα 

πείζνπλ ην ζχζηεκα λα θάλεη πξάγκαηα πνπ νη ζρεδηαζηέο ηνπ δε ζα επηζπκνχζαλ. Έλαο 

ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο, εάλ αλαθαιπθζεί, θαλεξψλεη ζην ζρεδηαζηεί φηη θάηη δε ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. Με θαιά αξρεία θαηαγξαθψλ εθαξκνγψλ (logs), νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πφηε πξαγκαηνπνηείηαη θάηη αζπλήζηζην θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ράθεξ κε ην ζχζηεκα. Σν ίδην καξηπξνχλ νη αιιαγέο ζε αξρεία θαη ε παξνπζία απξφζκελσλ 

αξρείσλ. Η δηαδηθαζία επαλφξζσζεο, σζηφζν, είλαη δχζθνιε θαζφηη είλαη δπλαηφ λα 

εληνπηζηεί ε ηξσηφηεηα αιιά φρη ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ ηελ πξνθαιεί. Άιισζηε, νη 

αλεμάξηεηνη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ζρεδφλ πνηέ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θψδηθα θαη 

επνκέλσο δε κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ην πξφβιεκα. Παξφι‟ απηά, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ 

ζηελ παγθφζκηα δηθηπαθή θνηλφηεηα γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο. 

     Αλαινγηδφκελνη ηνλ θπβεξλνρψξν, εληνπίδνληαη θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα πεξηθεξεηαθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πιηθφ ηνπ ρξήζηε, δειαδή 

εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο εγθαζηζηά ν ρξήζηεο. Σα 

πεξηθεξεηαθά, αλ δε δηαζέηνπλ αζχξκαηε ζχλδεζε ή δελ είλαη πξνζηαηεπκέλα κε 

θξππηνγξαθία, είζηζηαη λα είλαη ηξσηά επεηδή νη ρξήζηεο ηνπο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη 

δελ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηα 

δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ κε ην ζπάζηκν ησλ θσδηθψλ αζθαιείαο, ην phishing, 

αξρεία θαηεβαζκέλα απφ ηζηνζειίδεο, θ.η.ι. Σα πεξηθεξεηαθά, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε αζθάιεηα. Γηα απηφ ελδείθλπηαη λα ππάξρεη έλα θελφ αέξα (air 

gap), δειαδή ε έιιεηςε ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζην ζχζηεκα θαη ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Έλα πξαγκαηηθφ θελφ αέξα επίζεο απαηηεί ην ζχζηεκα λα κε δηαζέηεη ΗΜ ζπλδέζεηο 

(ή ηνπιάρηζηνλ ηφζν ηζρπξέο πνπ λα μεθεχγνπλ ηεο ππφ πξνζηαζίαο πεξηκέηξνπ) θαη θαλέλα 

άιιν κέζν λα κελ δηαζρίδεη ηελ πεξίκεηξν (θαη λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κεηέπεηηα). Ο 

ππξήλαο, αληηζέησο, είλαη απηφο πνπ ειέγρνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα 
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κφληηνξο, ηνπο δξνκνινγεηέο, ηηο ζπζθεπέο δηαρείξηζεο, ηα κεραλήκαηα (φπσο γηα 

παξάδεηγκα φπια) θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Οη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

εθπαηδεχνληαη θαη λα δείρλνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Δπίζεο, 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο ζα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ππξήλα. Αλ θαη 

γεληθά είλαη θαιή ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, είλαη θάηη πνπ δε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε . 

 

2.6.2 Δζυηεπικέρ Απειλέρ 

 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη λα απνθηήζεηο πξφζβαζε ζε έλα ζπζηήκαηα. Ο έλαο είλαη ε 

ζηξαηνιφγεζε εηζβνιέσλ, νη νπνίνη κε αξθεηή βνήζεηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλε 

θαζνδήγεζε ζε ζπζηήκαηα (εηδηθά αλ νη ίδηνη είλαη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο). Ο άιινο είλαη 

ε εκπινθή ζηελ αιπζίδα ηξνθνδνζίαο έηζη ψζηε ην επηηηζέκελν ζχζηεκα λα πεξηέρνπλ 

ζπζηαηηθά πνπ θαίλνληαη αζψα αιιά πεξηέρνπλ θψδηθα πνπ επεξεάδεη θξαηηθέο θαηεπζχλζεηο 

θαη πξνηεξαηφηεηεο. ε αληίζεζε κε ηελ πεηξαηεία ππνινγηζηψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ζην δηαδίθηπν, νη κέζνδνη εζσηεξηθψλ απεηιψλ αθνξνχλ ηηο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη επνκέλσο είλαη ππφ πξνζηαζία θαη είλαη άγλσζηε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 Δηζβνιείο 

     ε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν, ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπο ράθεξο, ε επηδίσμε ηνπ εηζβνιέα είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλε θαζνδήγεζε θαη λα πξνζβάιεη ηηο ζαθείο έκπηζηεο αξρέο. Οη 

ρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πξέπεη λα δηεηζδχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο 

αζθαιείαο έηζη ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή ησλ εηζβνιέσλ ζε φια 

ηα επίπεδα αζθαιείαο. 

     Η απεηιή εηζβνιέα ππήξμε πάληα ε βάζε ηεο αζθάιεηαο ππνινγηζηψλ, αλ κε ηη άιιν 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ. Σα ζπζηήκαηα κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, επνκέλσο, θαζηζηνχλ 

δχζθνιν ζηνπο ρξήζηεο λα επηθέξνπλ κεγάιεο δεκηέο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ην πιηθφ ζην νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε. ε γεληθέο γξακκέο, έλαο 

ππάιιεινο-απαηεψλαο απνηειεί εμίζνπ κεγάιν θίλδπλν κε εθείλν ελφο δπλαηνχ ρξήζηε ελφο 
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αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο. Οη χπνπηνη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο απνηεινχλ έλα κεγάιν αγθάζη γηα 

ηελ εηαηξεία. Η πξφζιεςε εηζβνιέσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απξφζκελα κεγάιν πξφβιεκα 

αιιά δε κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζε εζληθφ επίπεδν. Μία ηέηνηα απεηιή δε κπνξεί λα 

πνιιαπιαζηαζηεί, φπσο κπνξεί κία επίζεζε εθκεηάιιεπζεο. Η απνθάιπςε ηνπ πξνδφηε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έξεπλεο πνπ ζα δηαιεπθάλνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ. 

 Γξακκή παξαγσγήο 

Αμηνζεκείσηεο επηηπρείο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ επηζέζεσλ απνηεινχλ, πξψηνλ ε 

βξεηαληθή δσξεά κεραλψλ Enigma ζε άιια έζλε θαη δεχηεξνλ ε εγθαηάζηαζε ειεγθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην ζνβηεηηθφ δίθηπν αεξίνπ κε ζθνπφ ηε δπζιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε θαηαζηξεπηηθψλ εθξήμεσλ ζηνπο αγσγνχο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ππνςίεο φηη κεξηθέο 

θξππηνγξαθηθέο ζπζθεπέο πνπ είραλ πνπιεζεί απφ κία ειβεηηθή εηαηξεία, έδηλαλ πξφζβαζε 

ζηελ NSA. 

     Μέρξη νη πειάηεο λα απνθηήζνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα ησλ ειεθηξνληθψλ 

πνπ αγνξάδνπλ, κία επίζεζε ζηε γξακκή παξαγσγήο είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί. 

Σέηνηα εμαξηήκαηα κπνξνχλ λα απνηχρνπλ θη αθφκα λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ή ππφ ηνλ έιεγρν ελφο άιινπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην ηη κπνξεί λα θάλεη έλα ηέηνην εμάξηεκα ζε έλα ζχζηεκα θελνχ 

αέξα. Γελ αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνην ζήκα, εθηφο αλ ην ζχζηεκα ιάβεη κήλπκα απφ έμσ, 

ελψ παξάιιεια δε κπνξνχλ λα εθκαηεχζνπλ πιεξνθνξίεο εάλ ην ζχζηεκα δε δχλαηαη λα 

παξάγεη κελχκαηα. Ωζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο ε επίζεζε δελ απνηειεί ζνθή επηινγή, θαζψο 

κπνξεί λα ζίμεη ηε θήκε ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θξάηνπο απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη . 

(Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar. USA: RAND Corporation, 2009.) 

 

 

2.7 Κςβεπνοάμςνα 

 

Σν πξψην βήκα ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβεξλνάκπλαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ έηζη ψζηε ε 

πνιηηηθή λα ελδπλακψλεηαη, δει. ε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο απφθηεζεο πνιιψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο αθφκα θη αλ δελ ήηαλ ράθεξ, 

γλψξηδε ιίγα θφιπα ζρεηηθά κε ην πψο λα ζπιιέγεη θξπθά πιεξνθνξίεο. 
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     Δάλ ν ζηφρνο ηεο χπαξμεο ηνπ ζηξαηνχ είλαη ε χπαξμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα άζθεζε 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο, ν ζηφρνο ηεο θπβεξλνάκπλαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επίζεζεο. ηφρνο είλαη ν θαζνιηθφο απνθιεηζκφο ηεο παξαπιάλεζεο 

ζηνλ θπβεξλνρψξν. Αθφκε θη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, επηζπκεηφ είλαη ηέηνηα ζπζηήκαηα λα 

παξέρνπλ δηαζεζηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. 

     Η διαθεζιμόηηηα – ε ηθαλφηεηα εμαγσγήο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζηξαηησηηθήο 

ηζρχνο ηφζν απφ ζπζηήκαηα ππφ πίεζε φζν θαη απφ ειεχζεξα ζπζηήκαηα- δελ είλαη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθή γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ φ,ηη είλαη ηα άιια ζηξαηησηηθά ζπζηήκαηα. 

Γελ απνηειεί απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθφ θάζε ζπζηήκαηνο (αλ θαη ζα κπνξνχζε). Απνηειεί 

ηελ ηθαλφηεηα γηα απνξξφθεζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη παξφια απηά λα ιεηηνπξγεί ζρεδφλ 

εμίζνπ θαιά ζα λα κελ είρε ζπκβεί ηίπνηα.  

      Η ικανόηηηα ανάκηηζηρ είλαη ην θιεηδί γηα ηε δηαζεζηκφηεηα – ε ηθαλφηεηα 

θάπνησλ ζπζηεκάησλ λα θαιχπηνπλ εθείλα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ελψ ην επηθίλδπλν 

ηκήκα έρεη απνκνλσζεί, δηαγλσζηεί, επηζθεπαζηεί θαη επαλέιζεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

     Έλα θξάηνο πνπ αλαδεηά λα απνηξέςεη ηνπο εηζβνιείο, πξέπεη λα επελδχζεη ζε 

βαζηέο, εχξσζηεο ακπληηθέο πξαθηηθέο πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιν ζηνλ εηζβνιέα λα ληθήζεη 

γξήγνξα ηνλ πφιεκν. Δπελδχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ πηζαλφηεηα ελδερφκελεο αλάθακςεο ή 

επηζεηηθνχο ειηγκνχο, γεληθφηεξα, δηαζέηνπλ κηθξφηεξε απνηξεπηηθή ηθαλφηεηα. Μία κηθξή 

αλαινγία ζα πξνζέδηδε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Δπελδχζεηο ζηελ 

επξσζηία, πξνζηαζία ησλ  θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, εθπαίδεπζε γηα κάρε κε 

ππνβαζκηζκέλα θαη χπνπηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έκθαζε ζηελ γξήγνξε 

αλαζχζηαζε κεηά απφ κία επίζεζε. Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ επηζπκεί έλα θξάηνο είλαη έλαο 

ερζξφο πνπ λνκίδεη φηη βξίζθεηαη κφλν κία θπβεξλνεπίζεζε καθξηά απφ ηελ παξαιπζία ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ θξάηνπο λα απαληήζεη ζηξαηησηηθά. Δπνκέλσο, φζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

δηαζθάιηζε φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη εχξσζηα, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε 

δηαζθάιηζε φηη ν ζηξαηφο κπνξεί λα πξνζθέξεη κία αμηφινγε άκπλα ζε πεξίπησζε κίαο 

επξείαο ζεηξάο θπβεξλνεπηζέζεσλ. 

     Παξάιιεια κε ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ φηαλ απνηχρεη 

έλα ζχζηεκα, φζνη αζρνινχληαη κε ηελ θπβεξλνάκπλα ζα πξέπεη λα μέξνπλ πψο έλα ζχζηεκα 

είλαη πηζαλφ λα απνηχρεη – ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζθαικάησλ. 
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     Μεηά ηελ επξσζηία, ν επνκέλσο θξίζηκνο ζηφρνο είλαη ε ακεπαιόηηηα ηος 

ζςζηήμαηορ. Σν ζχζηεκα θάλεη φ,ηη ζέιεη ν ρεηξηζηήο ηνπ λα θάλεη θαη δελ θάλεη φ,ηη δε ζέιεη 

ν ρεηξηζηήο ηνπ λα θάλεη. Η αθεξαηφηεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αλζξψπσλ 

ζην φηη ηα ζπζηήκαηα ζα θάλνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα 

θάλνπλ. 

     Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο είλαη ε εμπιζηεςηικόηηηα, δει. ε ηθαλφηεηα δηαθχιαμεο 

κπζηηθψλ, φρη κφλνλ φζα αθνξνχλ ζηξαηησηηθά ζέκαηα αιιά γεληθφηεξα. Αλ θαη ε CNE είλαη 

μερσξηζηή απφ ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο, ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. Απνηξέπνληαο ηνλ 

ερζξφ απφ ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θαη γηα ηηο δχν άκπλεο. 

     Σξεηο είλαη νη πξνθιήζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο γηα δηαζθάιηζε επηηπρεκέλεο 

θπβεξλνάκπλαο: (1) ν θαζνξηζκφο ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ δηαβαζκηζκέλσλ θαη 

αδηαβάζκεησλ δηθηχσλ πνπ εμππεξεηεί κε ην βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, 

(2) ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο γηα ηα αδηαβάζκεηα δίθηπα θαη (3) ε 

εμαζθάιηζε φηη ηα απνκνλσκέλα δηαβαζκηζκέλα δίθηπα είλαη πξάγκαηη δηαβαζκηζκέλα . 

(Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar. USA: RAND Corporation, 2009.) 

 

2.8 Δίδη Κςβεπνοπιθέζευν 

 

Αλαθνξηθά κε ηα είδε ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, ην ρήκα 2.1 αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπο ηχπνπο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη ηνί είλαη ε λνχκεξν έλα αηηία κε ηηο πεξηζζφηεξεο δεκηέο. 
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ρεδηάγξακκα 2.1: Δπηζέζεηο πνπ πξνθαινχλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο  

• Κακόβοςλα ππογπάμμαηα (Malwares)- Καηαζκοπεςηικόππόγπαμμα (Spywares) -

Trojans 

 Έλα θαθφβνπιν πξφγξακκα είλαη έλαο θψδηθαο ελφο ππνινγηζηή πνπ έρεη χπνπηεο πξνζέζεηο. 

Σν θαθφβνπιν πξφγξακκα ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζηξέςεη θάηη ζε έλαλ 

ππνινγηζηή ή λα θιέςεη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο. ρεδφλ φινη κε ππνινγηζηή έρνπλ πέζεη ζχκα 

θάπνηνπ είδνπο θαθφβνπινπ πξνγξάκκαηνο θάπνηα ζηηγκή. 

Σν θαηαζθνπεπηηθφ πξφγξακκα είλαη κία κνξθή θαθφβνπινπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

θαηαγξάθεη ή θαηαζθνπεχεη ηα ζχκαηά ηνπ. πλήζσο, παξακέλεη θξπκκέλν, αιιά αθφκα θη 

έηζη, κπνξεί λα θαηαγξάθεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξήζηε. Σν θαηαζθνπεπηηθφ 

πξφγξακκα είλαη ηθαλφ λα θαηαγξάθεη ηη πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν 

επηηηζέκελνο κπνξεί λα βιέπεη θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ εηζάγεη ην ζχκα ζηνλ ππνινγηζηή. 

Σν θαηαζθνπεπηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ηελ ππνθινπή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

     Έλαο Trojan είλαη έλα θνκκάηη ιεηηνπξγηθνχ πνπ έρεη παξφκνηα ιεηηνπξγία κε ην 

θαηαζθνπεπηηθφ πξφγξακκα, σζηφζν, παξέρεη ζηνλ επηηηζέκελν πεξηζζφηεξν έιεγρν, δει. 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ή έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζχκαηνο. 

• Πολλαπλήρ-πλαηθόπμαρ κακόβοςλα ππογπάμμαηα (CPM – Cross-Platform Malware) 

Σα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα δελ αθνξνχλ πιένλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows. Έρεη αλαπηπρζεί ε ηδέα ηεο αλάπηπμεο θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ 
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πνιιαπιψλ πιαηθνξκψλ, θαζψο ζπλερψο απμάλεηαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην iOS. 

•Μεηαμοπθικά και Πολςμοπθικά Κακόβοςλα Ππογπάμμαηα (Metamorphic and 

Polymorphic Malware) 

Απηή ε θαηεγνξία θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ ζπλερίδεη λα αιιάδεη ηνλ θψδηθά ηνπο έηζη 

ψζηε κία επηηπρήο έθδνζή ηνπο λα δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Σν κεηακνξθηθφ θαη 

πνιπκνξθηθφ θαθφβνπιν πξφγξακκα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα νξγαληζκνχο ζε φιν 

ηνλ θφζκν, θαζψο δελ απνθφπηεηαη εχθνια απφ πξνγξάκκαηα εληνπηζκνχ θαη αληηηθά. Σν 

πνιπκνξθηθφ πξφγξακκα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ζπγγξαθή ηνπ, γηαηί απαηηεί 

πνιχπινθεο ηερληθέο φπσο κεηνλνκαζία ηνπ ρξήζηε, κεηαιιαγή ηνπ θψδηθα, επέθηαζε ηνπ 

θψδηθα, ζπξξίθλσζε θψδηθα θαη εηζαγσγή «ζθνππηδηψλ» ζε απηφλ. Ωζηφζν, απηφ δελ 

απνηειεί πξφβιεκα γηα ράθεξο κεγάισλ νξγαληζκψλ. 

     Δπίζεο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

αλνηρηνχ θψδηθα πνπ είλαη επίθνβεο γηα ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο. 

• Ιοί (Viruses) – κοςλήκια (Worms) 

Όπσο ππνδεηθλχεη ε νλνκαζία, νη ηνί «αξξσζηαίλνπλ» έλαλ ππνινγηζηή. Μνιχλνπλ έλαλ 

ππνινγηζηή, φπσο αθξηβψο έλαο πξαγκαηηθφο ηφο κνιχλεη έλα άηνκν, θαη κεηά θξχβνληαη ζηα 

βάζε ησλ ππνινγηζηψλ. Οη ηνί αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη κεηά επηβηψλνπλ 

πξνζθνιιψληαο ζε άιια πξνγξάκκαηα ή αξρεία. Οη ηθαλφηεηεο ησλ ηψλ έρνπλ εμειηρζεί, θαη 

ζπρλά είλαη ζθιεξφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ έλαλ ππνινγηζηή. 

     Παξφκνηα κε ηνπο ηνχο, ηα ζθνπιήθηα αλαπαξάγνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αξθεηέο θνξέο γηα 

λα νινθιεξψζνπλ έλα παξάλνκν ζθνπφ. Ωζηφζν, ηα ζθνπιήθηα δηαθέξνπλ απφ ηνπο ηνχο ζην 

φηη δε ρξεηάδνληαη λα πξνζθνιιψληαη ζε άιια αξρεία ή πξνγξάκκαηα. Σα ζθνπιήθηα είλαη 

ηθαλά λα επηβηψλνπλ απφ κφλα ηνπο, θαη φρη κφλν αλαπαξάγνληαη ζε έλαλ κφλν ππνινγηζηή, 

αιιά κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη ζε έλα νιφθιεξν δίθηπν ππνινγηζηψλ. Δίλαη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθνπιεθηψλ πνπ ηα θαζηζηνχλ πην επηθίλδπλα απφ έλαλ ηφ. 

•Δπιθέζειρ ζε κυδικούρ ππόζβαζηρ (Password Attacks) - Δπιθέζειρ Χμήρ Βίαρ (Brute-

Force Attacks) – Δπιθέζειρ Λεξικού (Dictionary Attacks) 

Απηέο νη επηζέζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαβίαζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηνπ  

ζχκαηνο έηζη ψζηε ν  επηηηζέκελνο λα απνθηήζεη  πξφζβαζε ζε έλα αζθαιέο ζχζηεκα.   
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Έλαο ζπλδπαζκφο νλφκαηνο  ρξήζηε/θσδηθνχ πξφζβαζεο είλαη πνιιέο θνξέο κία ζπλήζεο 

κνξθή απζεληηθνπνίεζεο ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα. Αλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε αζθάιεηα 

ινγαξηαζκψλ δελ είλαη αδχλακε εμ νξηζκνχ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ελφο θαινχ θσδηθνχ πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε επίζεζε. 

Η ζπγθεθξηκέλε επίζεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο γηα ην «ζπάζηκν» ελφο 

δχζθνινπ θσδηθνχ πξφζβαζεο. Μία επίζεζε σκήο βίαο εθηειείηαη φηαλ έλαο εηζβνιέαο 

πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο γξακκάησλ, αξηζκψλ θαη 

ζπκβφισλ γηα λα εηζάγεη ην ζσζηφ θσδηθφ πξφζβαζεο. Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα γηα λα 

βνεζνχλ έλαλ ράθεξ λα ην επηηχρεη, φπσο ην Zip Password Cracker Pro, φπσο ζηελ Δηθφλα 

2.7. Οπνηνζδήπνηε θσδηθφο πξφθεηηαη λα ζπάζεη κε ηε κέζνδν ηεο σκήο βίαο, αιιά ζα 

ρξεηαζηεί πνιχ ρξφλν κέρξη ην πέξαο ηνπ. Όζν κεγαιχηεξνο θαη πνιππινθφηεξνο είλαη έλαο 

θσδηθφο πξφζβαζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν απαηηνχλ νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί ηνπ. 

Μία επίζεζε ιεμηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλαο εηζβνιέαο ρξεζηκνπνηεί έλα ιεμηθφ 

ζε κία πξνζπάζεηα λα ζπάζεη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Οπζηαζηηθά, ιέμεηο απφ έλα ιεμηθφ 

εηζάγνληαη ζην πεδίν ζπκπιήξσζεο ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πξνζπαζψληαο λα καληέςνπλ 

ηνλ θσδηθφ. Σα πξνγξάκκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ επηηξέπνπλ ζηνπο ράθεξο λα 

δνθηκάδνπλ εχθνια πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ ηνπ ιεμηθνχ. Λφγσ ηεο χπαξμεο απηνχ 

ηνπ είδνπο ηελ επίζεζε, πξνηείλεηαη λα κε γίλεηαη ε ρξήζε απιψλ ιέμεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ ζε έλα ιεμηθφ ζηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

• Διζβολέρ ζηο ημείο Πώληζηρ (Point-of-sale, POS intrusions) 

Η εηζβνιή ζην ζεκείν πψιεζεο είλαη κία απνκαθξπζκέλε επίζεζε ελαληίνλ ζηα 

πεξηβάιινληα φπνπ δηεμάγνληαη νη ζπλαιιαγέο ιηαληθήο, εηδηθά εθεί πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

αγνξέο πνπ ππάξρεη ρξήζε θάξηαο. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απηψλ ησλ επηζέζεσλ έρεη 

ζπληαρζεί γηα λα θιέβεη ηα δεδνκέλα πιεξσκψλ ησλ πειαηψλ, θπξίσο ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, απφ ηα ζπζηήκαηα αγνξψλ. 

Οη βηνκεραλίεο πνπ πιήηηνληαη απφ απηέο ηηο εηζβνιέο είλαη εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, 

καγαδηά. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ζηνρνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ: ν 

επηηηζέκελνο κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ή 

αλαθφπηνληαη ηα δεδνκέλα ησλ ζεκείσλ πψιεζεο. Δλψ ππάξρνπλ θπζηθέο κέζνδνη πνπ 
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κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θινπή ησλ δεδνκέλσλ ζε απηά ηα ζεκεία, απηέο νη 

κέζνδνη απαηηνχλ πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο θαη γεληθά ζε αθξηβά 

ζπζηήκαηα πιηθνχ. Μία ηέηνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ αλαγλψζηε πνπ είλαη 

πξνζθνιιεκέλνο ζε εθείλσλ ησλ θαξηψλ. Η δεχηεξε ζπζθεπή δηαβάδεη θαη απνζεθεχεη ηα 

δεδνκέλα ησλ θαξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δεδνκέλα ηεο καγλεηηθήο ισξίδαο ηεο θάξηαο. 

• Denial-of-Service Attacks 

Μία DoS επίζεζε είλαη κία εηδηθή κνξθή θπβεξλνεπίζεζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηαθνπή 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηθηχνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ έλαο εηζβνιέαο ζηέιλεη κεγάιν φγθν 

δεδνκέλσλ πξνο ην δίθηπν-ζηφρν κέρξη λα ππεξθνξησζεί ην δίθηπν. 

Μέζνδνη εθηέιεζεο 

Σππηθά, κία DoS επίζεζε δηεμάγεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή ή απφ κία θεληξηθή ηνπνζεζία 

ππνινγηζηψλ. Μία δεκνθηιήο ππνθαηεγνξία DoS επηζέζεσλ είλαη ε DDoS επίζεζε. Μία 

DDoS επίζεζε δηαθέξεη απφ κία DoS επίζεζε ζην φηη εκπεξηέρνληαη πνιιαπινί ππνινγηζηέο.  

Οη ππνινγηζηέο δνπιεχνπλ καδί ζηέιλνληαο θνξηίν ζην δίθηπν-ζηφρν. Σν ρήκα 2.2 

απεηθνλίδεη ηε βαζηθή δνκή κηαο DDoS επίζεζεο, κε ηνλ πξσηαξρηθφ επηηηζέκελν λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ππνινγηζηέο πνπ είλαη ππφ πεηξαηεία. 

ρήκα 2.2 Αξρηηεθηνληθή κίαο DDoS Δπίζεζεο 

 

• Πλαζηογπάθηζη (Spoofing) 

Έλα πξφζσπν ή έλα πξφγξακκα παξαπνηεί πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα κεηακθηεζηεί ζε 

θάπνηνλ άιιν ή θάπνηα άιιε εθαξκνγή. Έλα παξάδεηγκα είλαη έλα ε πιαζηνγξάθεζε κηαο 
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δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δει. ην πεδίν «Απφ:» ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα 

απνθξχπηεη ηελ αιεζηλή πεγή ηνπ email. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλεζηζκέλε απάηε, επξέσο 

δηαδεδνκέλε, κε ζηφρν λα εθκαηεχζεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο θσδηθνχο πξφζβαζεο, 

αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θπξίσο  ππφ ηε κεηακθίεζε κίαο έκπηζηεο πεγήο, π.ρ. κίαο 

ηξάπεδαο. 

• Φάπεμα (Phising) 

 Ο επηηηζέκελνο ρεηξίδεηαη emails θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα emails επηηξέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία αθφκα θαη αγλψζησλ. 

• Ο ενδιάμεζορ άνθπυπορ (Man-in-the-middle) 

Έλαο επηηηζέκελνο θαηνξζψλεη λα δηεηζδχζεη ζε έλα ζχζηεκα επηθνηλσληψλ εθφζνλ ππνδπζεί 

φηη πξφθεηηαη γηα ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο ζχλδεζεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιχ εχθνια 

εάλ ν επηηηζέκελνο ζπλδεζεί ζε έλα κε θξππηνγξαθεκέλν αζχξκαην ζεκείν εηζφδνπ. Ο 

επηηηζέκελνο ηφηε κπνξεί λα αλαθφςεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζηέιλεηαη απφ έλα αλππνςίαζην 

ζχκα. Απηφ, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ επηθίλδπλν εάλ αθνξά ζε ζέκαηα 

online banking, φπνπ ν εηζβνιέαο κπνξεί λα θιέςεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

κεηαθνξά ρξεκάησλ θαη ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζχκαηνο. 

  

 

• Μόνιμη Πποηγμένη Απειλή (APT – Advanced Persistent Threat) 

Μία κφληκε πξνεγκέλε απεηιή ραξαθηεξίδεηαη απφ πην εμεδεηεκέλεο θαη ζπγρξνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο απφ ζπληεηαγκέλεο πξνζπάζεηεο πξνο έλα κφλν ζηφρν. Ο ζηφρνο είλαη ε 

δηείζδπζε ζε έλα επαίζζεην ζχζηεκα, παξακέλνληαο κε αληρλεχζηκν γηα φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, θαη αθήλνληαο ειάρηζηα ίρλε ηεο επηηπρίαο ηνπ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη 

APTs είλαη ε πξνηηκεηέα πξνζέγγηζε εθείλσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δηεμάγνπλ θαηαζθνπεία 

ζηνλ θπβεξλνρψξν. Οη APTs, γεληθά, έρνπλ σο ζηφρν ηελ απφθηεζε επαίζζεησλ θαη 

δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλήζεηο κέζνδνη αζθαιείαο είλαη αλεπαξθείο ελαληίνλ 

απηψλ ησλ απεηιψλ. 

Η πξνζηαζία ελαληίνλ ησλ APTs απαηηεί πνιιά επίπεδα άκπλαο, γλψζε ηεο απεηιήο 

θαη εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απφθξνπζε ησλ απεηιψλ. Οη APTs 
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έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο θπβεξλνπξνζηαζίαο, γλσζηή σο πλερήο 

θαη Μφληκε Παξαθνινχζεζε (Continuous Persistent Monitoring – CPM). (Anand Khanse, 

2016, March: Cyber Attacks – Definition, Types, Prevention)( Alex Harle, 2013, August 19, 

Common types of cyber attacks) 

 

2.9  Πποβλήμαηα Από Σιρ Γιαδικηςακέρ Δπιθέζειρ 

Οη δηαδηθηπαθέο επηζέζεηο είλαη πιένλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη νη 

θπζηθέο απεηιέο ησλ ππνινίπσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Γηα απηφ μερσξηζηφο ιφγνο 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αξρή κίαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε απηέο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Η δηαξξνή ησλ δεδνκέλσλ 

    

Μηα εηαηξεία αληηκεησπίδεη ηελ απψιεηα ή ηε δηαξξνή δεδνκέλσλ, είηε ιφγσ παξαβίαζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηεο, είηε ιφγν απψιεηαο ή θινπήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Με ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο ηα δεδνκέλα είλαη εθηεζεηκέλα ζε πξφζσπα ηξίηα αθφκα θαη ζε 

εξγαδνκέλνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ εάλ ηα επηζπκνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα ηα 

ππνθιέςνπλ. Σα δεδνκέλα ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο πειαηψλ, 

επαίζζεηα θαη ζεκαληηθά δεδνκέλα. είηε απφ ηξίηνπο, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο. 

 

2. Πξνβιήκαηα ζην ηκήκα ΙΣ (Information Technology) 

     

Tν ηκήκα ΙΣ παξάιιεια κε ηα ζπλήζε δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη θαη ην νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα πξνθχπηεη. Πξέπεη λα εξεπλάηαη πξψηα 

απφ φια απφ πνχ πξνθιήζεθε ε δηαξξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ράζεθαλ. ηε 

ζπλέρεηα λα εμεηάδεηαη ε εκπεηξία ηνπ ζε ζέκαηα επηζέζεσλ ψζηε λα εληνπίζεη θαηά πφζν 

είλαη θαηάιιεια νξγαλσκέλν απέλαληη ζηηο απεηιέο θαη εάλ ππάξρεη ε γλψζε λα ην 

αληηκεησπίζεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηεξεπλνχληαη νη ζπλέπεηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, 
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φπσο δηαθνπή ηνπ server ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σέινο, εάλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θάπνην ζρέδην αλάγθεο γηα λα εθηειεζηεί. 

 

 

3. Κξίζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο 

     

Η δηαηήξεζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο ζηελ επνρή ησλ social media φπνπ ε είδεζε, φπσο 

απηήο ηεο δηαξξνήο, κπνξεί λα εμαπισζεί γξήγνξα θαη λα ηελ ζέζεη ζε θίλδπλν. ην ζεκείν 

απηφ, ε ιχζε είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ κεξψλ πνπ είλαη ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, νη πειάηεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Η ζεηξά 

ησλ θηλήζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε ελεκέξσζε κε ηνλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ 

απψιεηα ή ηελ δηαξξνή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.  Καηφπηλ ησλ άιισλ πνπ ρξεηάδνληαη θαη φια 

απηά γίλνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηξφπνπ. ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη 

άκεζε θαη πξνζεθηηθή δξάζε ην ηκήκα ην Γεκνζίσλ ρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ε 

εκπηζηνζχλε θαη λα πξνζηαηεπηεί ε θήκε ηεο εηαηξείαο. 

  

4. Οηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο 

Μεηά απφ ην γεγνλφο ηεο απψιεηαο θαη δηαξξνήο ησλ δεδνκέλσλ νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ζπγθεληξψλνληαη. Σα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ππνθιάπεθαλ ηα δεδνκέλα ζα μεθηλήζνπλ 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Έπεηηα ηξίηνη πνπ ρξεηάζηεθαλ λα απνδεκηψζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

πειάηεο εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο ησλ δεδνκέλσλ απφ κηα εηαηξεία ππάξρεη ε πεξίπησζε λα ηελ 

δηεθδηθήζνπλ πίζσ. ε απηά πξνζηίζεληαη θαη ηα έμνδα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο 

ηεο απψιεηαο ή παξαβίαζεο, ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ δηθηχσλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηελ επαλαθνξά δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ. Καη φζν ε επηρείξεζε βξίζθεηαη 

ελδερνκέλσο εθηφο ιεηηνπξγίαο, είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη απψιεηα θεξδψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί θαη ηα απζηεξά πξφζηηκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ λέν 

επξσπατθφ θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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5. Κξίζε ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

Η ζρεηηδφκελε θξίζε κε ειεθηξνληθά δεδνκέλα κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο, θαζψο θαη ηε θήκε ησλ ζηειερψλ θαη ηεο εηαηξίαο. 

 

2.10 Μέπη-ηόσοι Συν Κςβεπνοεπιθέζευν 

 

1. Δπισειπήζειρ λιανικήρ πώληζηρ 

     

Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο δηαζέηνπλ πνιιά πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο 

θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ρξσζηηθέο θαη πηζησηηθέο ηνπο θάξηεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο θαη κε ηα Πξφηππα Αζθαιείαο Γεδνκέλσλ Καξηψλ Πιεξσκήο (PCI DSS). 

Γηαθνξεηηθά απηέο ζα επηβαξχλνληαη κε πξφζηηκα θαη θπξψζεηο. Παξάιιεια, ηα απμαλφκελα 

πεξηζηαηηθά ππνθινπήο πηζησηηθψλ θαξηψλ έρεη αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηεξκαηηθά γηα ζπλαιιαγέο κε θάξηεο (POS). Δπίζεο έρνπκε άλνδν ζε 

παγθφζκην επίπεδν ησλ online ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Δλ ησ κεηαμχ, νη ηζηνζειίδεο ιηαληθήο 

πψιεζεο είλαη επάισηεο ζε «πάγσκα» απφ ηνπο ράθεξ, κε αληίθηππν ζηα έζνδα απφ ηηο 

online πσιήζεηο. 

2. Σηλεπικοινυνίερ 

   

Οη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά έλαλ ηεξάζηην φγθν δηαβηβαδφκελσλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ζηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζήο ηνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε βάζε ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο Οδεγίαο, ε 

νπνία ηζρχεη γηα αξθεηέο ρψξεο, απαηηψληαο απφ απηέο λα ηε θνηλνπνηνχλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο δαπάλεο, απμεκέλε πηζαλφηεηα πξνζηίκσλ, πνηλψλ, 

δπζθεκίζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηξίησλ. Αθφκα απαηηείηαη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα PCI 

DSS ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο, ελψ ηαπηφρξνλα έξρνληαη αληηκέησπεο κε 

εμειηγκέλνπο ηνχο νη νπνίνη ηηο απεηινχλ κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απηφ 

εξκελεχεηαη κε απψιεηα εζφδσλ. 



[37] 
 

 

3. Κςβεπνοηπομοκπαηία 

  

Η κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηειερεηξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ πνιινί ππνζηαζκνί ελέξγεηαο, θξάγκαηα θαη αγσγνί απμάλεη ηελ έθζεζε 

ηνπο ζηνλ θπβεξλνρψξν. Η έθζεζε απηή κε ηηο θαθέο πξαθηηθέο αζθαιείαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο επηζέζεηο ζηα εζληθά δίθηπα ππνδνκψλ απμάλεη ησλ θίλδπλν ησλ παξαβηάζεσλ. Σέινο, νη 

εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο ζπιιέγνπλ κεγάιν φγθν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζπλαιιαγέο 

κε πηζησηηθέο θάξηεο θαη ππφθεηληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα PCI DSS. 

 

4. Πανεπιζηήμια 

    

Σα παλεπηζηήκηα θαη ηα θνιιέγηα ζπιιέγνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπο πνιιά εκπηζηεπηηθά 

δεδνκέλα γηα παξάδεηγκα αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ ησλ αηηνχλησλ, αθαδεκατθά 

αληίγξαθα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη κεηξψα πγείαο. Μεξηθέο απφ ηηο αηηίεο απψιεηαο ή 

δηαξξνήο δεδνκέλσλ είλαη ε απνζήθεπζή ηνπο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο νη νπνίεο αλήθνπλ ζην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ραζνχλ ή λα παξακείλνπλ 

αθχιαθηεο. Δπηπιένλ είλαη ηα ρακειά επίπεδα αζθαιείαο θάπνησλ απφ απηψλ ησλ 

ηδξπκάησλ. Σέινο, ε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηα εηαηξηθά δίθηπα, ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο αθαδεκατθψλ ζπλαιιαγψλ επηβαξχλνπλ ηελ έθζεζε 

ζηνλ θίλδπλν. 

  

5. Ξενοδοσειακέρ, ηαξιδιυηικέρ και επισειπήζειρ ανατςσήρ 

   

Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ κέξνο 

κηαο παγθφζκηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε online ζπλαιιαγέο, Dos επηζέζεηο θαη απάηεο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη εθηεζεηκέλεο κεηαμχ άιισλ ζε πςεινχο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη θηππεζεί απφ πνιιέο δεκηέο «πςεινχ 

πξνθίι» κεηά απφ hacking ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Ο δηθαηνπάξνρνπο (franchisees) είλαη 

απηφο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη, ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη, ηα 
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πξνβιεπφκελα πξφηππα αζθαιείαο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επσλπκίαο απφ 

νπνηαδήπνηε δπζθήκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ή ηεο 

ηδησηηθήο δσήο. 

 

6. Υπημαηοπιζηυηικά ιδπύμαηα 

     

Έλαο απφ ηνπ πην πνιπζχρλαζηνπο ζηφρνπο ησλ ράθεξ ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν απνηεινχλ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Γίλεηαη επνκέλσο εχθνια αληηιεπηφ γηαηί ε πιεηνλφηεηα ησλ 

παξαβηαζκέλσλ αξρείσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φπσο νη εμήο: πιήξε νλφκαηα, 

αξηζκνί ηειεθψλνπ, δηεπζχλζεηο, ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηζηνξηθά πηζηψζεσλ. Οη λέεο 

ππεξεζίεο ησλ ηδξπκάησλ ιφγνπ ράξε νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θέξλνπλ θαη λέεο απεηιέο εηζβνιήο. Αθφκα, ν αθηηβηζκφο ησλ ράθεξ έρεη επίζεο 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ επηζέζεσλ άξλεζεο ππεξεζίαο θαηά ησλ ππεξεζηψλ 

επεμεξγαζίαο πιεξσκψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 Γενικά 

 

Η αληηθαηάζηαζε ηεο παιηάο επξσπατθήο νδεγίαο 95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δενκέλσλ κε ηνλ λέν επξσπατθφ θαλνληζκφ 5419/16 πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ην 

θφβν ησλ Δπξσπαίσλ γηα ην Γηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην θφβν ηεο παξαβίαζεο θαη 

θαηάρξεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Ο θφβνο απηφο ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε κέγηζηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηφζν ζε επίπεδν πνιηηψλ 

φζν θαη επηρεηξήζεσλ. 

     Η Δπξψπε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα θαηλνχξγηα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη κνληέια ζρεδίαζε ην λέν γεληθφ θαλνληζκφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφβνπ απηνχ. Ο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη λέεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

ηζρπξφηεξν θαη ζπλεθηηθφηεξν ηεο πξνεγνχκελεο νδεγίαο. 

     πλεθηηθφηεξν απφ ηελ άπνςε φηη ζα είλαη έλαο εληαίνο θαλνληζκφο πνπ ζα ηζρχεη γηα 

φιε ηελ Δπξψπε. Η έλαξμε ηζρχνο ηνπ είλαη 20 κέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ρξνληθφ πεξηζψξην δχν εηψλ 

δειαδή κέρξη ην 2018 γηα λα εθαξκφδνπλ θαη απηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ. Έηζη ν 

θαλνληζκφο ππεξηζρχεη ησλ άιισλ εζληθψλ λνκνζεηεκάησλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

επέξρεηαη ε παλεπξσπατθή εθαξκνγή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ειιεληθφο λφκνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ν 2472/1997 κε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

έρεη ππνζηεί απφ λεφηεξνπο λφκνπο. 

     Ο ραξαθηεξηζκφο ηζρπξφο αθφξα ζηελ απζηεξφηεηα ησλ δηαηάμεσλ θαη ζε πεξίπησζε 

κε ηήξεζή ηνπο ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Η επηηξνπή αλαθέξεη: « ηφρνο είλαη λα δνζεί πάιη 

ζηνπο πνιίηεο ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ» δίλνληάο ηνπο 

επηπιένλ δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Δπίζεο, φζν αλαθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ν 

εηζεγεηήο ηνπ ΔΚ Jan Philipp Albrecht (Πξάζηλνη, Γεξκαλία) έθαλε ηελ εμήο δήισζε: «Ο 

λένο θαλνληζκφο ζα δεκηνπξγήζεη ζαθήλεηα θαη ζηγνπξηά γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ζα 
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ζεζπίζεη έλα εληαίν δίθαην ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Θα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο, 

λνκηθήο αζθάιεηαο θαη δηθαηφηεξνπ αληαγσληζκνχ». 

 

     Σέινο, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηζρχεη κηα ηφζν ζνβαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε 

ζε επξσπατθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο ιφγσ ηεο επηβνιήο βαξηψλ πξφζηηκσλ. 

 

3.2 Γεδομένα Πποζυπικού Υαπακηήπα 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ φξνπ «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα» κεηαμχ ηνπ θαλνληζκνχ 5419/2016 θαη ηνπ λφκνπ 2472/1997. 

     Δπνκέλσο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ λννχληαη σο: «Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα»: θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν 

(«ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ») ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε 

ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλν ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε 

ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. (άξζξν 4 πεξ.1) 

     Δλψ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ λννχληαη σο: «Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»: 

θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Γελ ινγίδεηαη σο 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα ζηαηηζηηθήο θχζεσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, απφ ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ πιένλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. (άξζξν 2 πεξ. α 

λ. 2472/1997) 

    Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα δηαθξίλνληαη ζε απιά (ή κε επαίζζεηα) θαη ζε επαίζζεηα. 

(Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ, 2007, ζει. 34) 
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3.2.1 Μη Δςαίζθηηα ή Απλά Πποζυπικά Γεδομένα 

«Με επαίζζεηα ή απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη φζα δελ είλαη επαίζζεηα.» 

(Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ, 2007, ζει. 34). Αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ, φπσο «είλαη ην φλνκα, ην επψλπκν, ε θαηνηθία, ην 

επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ε ηαμηδησηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νηθνγελεηαθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ν κηζζφο, νη ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί.». (Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ, 2007, ζει. 34) 

 

 

3.2.2 Δςαίζθηηα Πποζυπικά Γεδομένα 

Απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φζα αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, 

ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηελ εξσηηθή δσή, θαζψο 

θαη ηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο (Ιγγιεδάθεο, 2004, ζει.62), θαζψο θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ. 

 

 

3.3 Δπιππόζθεηερ Γιαηάξειρ Σος Νέος Δςπυπαφκού Κανονιζμού (5419/16) 

 

Οη επηπιένλ δηαηάμεηο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην λέν επξσπατθφ θαλνληζκφ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αθνξνχλ ην ιεγφκελν δηθαίσκα δηαγξαθήο ή 

«δηθαίσκα ζηε ιήζε» (άξζξν 17 ηνπ θ. 5419/16) ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηε δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

      Αλάκεζα ζηα άιια, πξνβιέπεηαη ε ζαθήο ζπγθαηάζεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα 
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ηνπ αηφκνπ λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα λα γλσξίδεη θάζε άηνκν πφηε ηα δεδνκέλα ηνπ έρνπλ παξαβηαζηεί (hacking). 

     Αθφκε, ηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο φισλ ησλ εμεγήζεσλ γηα ηηο πνιηηηθέο απνξξήηνπ 

ζε ζαθή θαη θαηαλνεηή γιψζζα. 

     Δπηπξνζζέησο, πξνβιέπεη απζηεξφηεξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη πξφζηηκα ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ηνλ παξαβηάδνπλ έσο θαη 4% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ("ηδίξνο") ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (άξζξν 83 ηνπ θ. 5419/16). 

     Σέινο, ππάξρνπλ λένη θαλφλεο γηα ηηο κεηαθνξέο δεδνκέλσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκαιφηεξε ζπλεξγαζία ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. πγθεθξηκέλα, ην λνκνζεηηθφ παθέην 

πεξηιακβάλεη αθφκα κηα νδεγία ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζηηο 

αζηπλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο. Η νδεγία αθνξά ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

εληφο ηεο Δ.Δ. θαη γηα πξψηε θνξά, ζεζπίδεη ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο. 

 

3.4  Οι Οικονομικέρ ςνέπειερ Σος Γενικού Κανονιζμού Για Σιρ 

Δπισειπήζειρ 

 

ηε πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε ιφγνο γηα κία επηπιένλ δηάηαμε. Η δηάηαμε αθνξά ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπφξεζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχλ. 

Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη φηη παξαβίαζαλ ηνπο θαλφλεο θαη δηαηξέρνπλ ηνλ 

θίλδπλν λα ηνπο επηβιεζνχλ δηνηθεηηθά πξφζηηκα. 

     χκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ θ. 5419/16 ε δηαθχκαλζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ 

είλαη αλάινγε κε ην είδνο ηεο παξάβαζεο. Δηδηθφηεξα, νη παξαβηάζεηο ησλ αθφινπζσλ 

δηαηάμεσλ επηζχξνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, δηνηθεηηθά πξφζηηκα έσο 10.000.000 

EUR ή, ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, έσο 2% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην πνην είλαη πςειφηεξν: 

α) νη ππνρξεψζεηο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπο εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 42 θαη 

43, 
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β) νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 42 θαη 43, 

γ) νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 παξάγξαθνο 4. 

(άξζξν 83 παξ. 4 ηνπ θ. 5419/16) 

     Η επφκελε αλαθέξεη νη παξαβηάζεηο ησλ αθφινπζσλ δηαηάμεσλ επηζχξνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2, δηνηθεηηθά πξφζηηκα έσο 20.000.000 EUR ή, ζε πεξίπησζε 

επηρεηξήζεσλ, έσο 4% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην πνην είλαη πςειφηεξν: 

α) νη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5, 6, 7 θαη 9, 

β) ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 έσο 22, 

γ) ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε απνδέθηε ζε ηξίηε ρψξα ή ζε δηεζλή 

νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 44 έσο 49, 

δ) νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο νη νπνίεο 

ζεζπίδνληαη δπλάκεη ηνπ θεθαιαίνπ ΙΥ, 

ε) κε ζπκκφξθσζε πξνο εληνιή ή πξνο πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο ή 

πξνο αλαζηνιή ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ πνπ επηβάιιεη ε επνπηηθή αξρή δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 2 ή κε παξνρή πξφζβαζεο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 58 

παξάγξαθνο 1. (άξζξν 83 παξ. 5 ηνπ θ. 5419/16) 

      Καηφπηλ γίλεηαη αλαθνξά πσο ε κε ζπκκφξθσζε πξνο εληνιή ηεο επνπηηθήο αξρήο 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 επηζχξεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δηνηθεηηθά πξφζηηκα έσο 20.000.000 EUR ή, ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, 

έσο 4% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην πνην είλαη πςειφηεξν. (άξζξν 83 παξ. 6 ηνπ θ. 5419/16) 

     ηνπο παξαγξάθνπο 4 έσο 6 αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο νη νπνίεο αλ παξαβηαζηνχλ 

επηζχξνπλ δηνηθεηηθά πξφζηηκα κέρξη 20.000.000 € ή έσο 4% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ 

εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ην πνην είλαη ην 

κεγαιχηεξν. 
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3.5 Ππόζθεηερ Δπιπηώζειρ Για Σιρ Δπισειπήζειρ 

 

Η παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε απψιεηα δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε κία 

επηρείξεζε πέξα ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ επηθέξνπλ θαη πξφζζεηα θφζηε. Σα θφζηε απηά 

ρσξίδνληαη ζε άκεζα θαη έκκεζα. 

 

 

3.5.1 Άμεζα Κόζηη 

 

Σα άκεζα θφζηε πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθέο ακνηβέο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ 

δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ παξάβαζεο ζπζηεκάησλ, πξφζηηκα θαη έμνδα φπσο: 

• ακνηβέο εμεηδηθεπκέλνπ δηθεγφξνπ 

• ππεξεζίεο εηδηθψλ ςεθηαθήο εγθιεκαηνινγίαο (forensics) 

• ππεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο 

• ππεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

• ππεξεζίεο ειεγθηψλ 

•Credit Monitoring – Τπεξεζία Παξαθνινχζεζεο ρξήζεο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θιαπεί γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξάλνκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

• έμνδα αληηθαηάζηαζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ: 

α) αληηθαηάζηαζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε β) αληηθαηάζηαζε πιηθνχ hardware ή 

software θ.ιπ. 

• έθηαθηα έμνδα νπσο: 

α) αλαγθαία έμνδα ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο γηα νκάδεο εηδηθψλ δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ 

β) ηα έμνδα απνζηνιήο, ελεκεξσηηθψλ επηζηνιψλ ζε πειάηεο, θ.ι.π., 
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• πξφζηηκα γηα κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

• έμνδα γηα ηελ επίηεπμε επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο 

• έμνδα εγθαηάζηαζεο λέσλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο 

  

3.5.2 Έμμεζα Κόζηη 

 

Σα έκκεζα θφζηε κπνξεί λα είλαη αθφκα πην ζεκαληηθά γηα κηα επηρείξεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

• κείσζεο ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο 

• πηψζεο ησλ εζφδσλ 

• ρακέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ 

• απψιεηα πειαηψλ 

• απψιεηα ζπλεξγαηψλ 

• θαζπζηεξήζεηο έξγσλ θαη ιαλζαξίζκαηνο λέσλ πξντφλησλ 

• αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ ππεξεζηψλ ηξίησλ παξφρσλ 

• θφζηε εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηνπ  

  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο 

• επαλαιακβαλφκελα έμνδα γηα ηαθηηθνχο ειέγρνπο αζθάιεηαο. 

Γπζηπρψο, πνιιέο απφ απηέο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο είλαη απξνγξακκάηηζηεο 

θαη δελ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ζπζηεκάησλ 

θαη απψιεηαο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηελ 

ξεπζηφηεηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο. 



[46] 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΤΒΔΡΝΟΔΠΙΘΔΔΙ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΟΜΔΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ ην 

κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε παξαβίαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ε απψιεηα δεδνκέλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε 

επηρεηξήζεηο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηα έκκεζα θφζηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

κείσζε ηεο θήκεο ηνπ θαη ηελ απψιεηα πειαηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ην Ponemon Institute, ζην «2017 Cost of Data Breach Study», ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο έξρεηαη δεχηεξνο ζην θφζηνο αλά κνλάδα θιεκκέλνπ δεδνκέλνπ, 

πίζσ κφλν απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζεκεηψλνληαο κία αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Σν κέζν θφζηνο ππνινγίδεηαη ζηα 141$ ελψ γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζηα 

245$, 

 

ρεδηάγξακκα 4.1: Κφζηνο αλά κνλάδα θιεκκέλνπ δεδνκέλνπ αλά ηνκέα 
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ην επφκελν ζρεδηάγξακκα βιέπνπκε ηηο αηηίεο ησλ απσιεηψλ δεδνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απφ απηέο νη θπβεξλνεπηζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ην 47%, απνηειψληαο ηελ 

θχξηα αηηία. 25% νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα θαη 28% ζε αλζξψπηλα ιάζε. 

 

ρεδηάγξακκα 4.2:Αηηίεο απψιεηαο δεδνκέλσλ 

Σν θφζηνο γηα ηελ θάζε απψιεηα, δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ αηηία.  Μεγαιχηεξν κέζν θφζηνο 

έρνπλ νη απψιεηεο δεδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζε θπβεξλνεπηζέζεηο κε 155,6$. Αθνινπζνχλ 

ηα πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα κε 128,1$ θαη ηέινο ηα αλζξψπηλα ιάζε κε 125,8$. 

 

ρεδηάγξακκα 4.3: Κφζηνο αλά αηηία 

Αθφκε, ην θφζηνο κίαο απψιεηαο δεδνκέλσλ κεγαιψλεη αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο 

απψιεηαο. Έηζη κηα κεγάιε απψιεηα πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 

ινγαξηαζκνχο, θνζηίδεη θαηά κέζν φξν 6,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ εηαηξία. Δλψ κία 

κηθξή απψιεηα απφ 1 έσο 10.0000 ινγαξηαζκψλ θνζηίδεη θαηά κέζν φξν 1,9 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα.  
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ρεδηάγξακκα 4.4: Κφζηνο αλά αξηζκφ ζπλνιηθήο απψιεηαο 

εκαληηθφ παξάγνληα ζην θφζηνο θαη ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα απνηειεί θαη ν 

αξηζκφο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο πνπ ηελ εγθαηαιείπνπλ ιφγν ηεο θπβεξλνεπίζεζεο ή ηεο 

απψιεηαο ινγαξηαζκψλ γεληθά.  

Όπσο βιέπνπκε απφ ην επφκελν ζρεδηάγξακκα, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη 

πξψηνο κε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν απψιεηαο πειαηψλ, νπνίνο θηάλεη ηα 5,7% . Αθνινπζνχλ 

ν ηνκέαο ηεο Τγείαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ κε ηειεπηαίνπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, 

έξεπλαο θαη θνηλνχ. 
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ρεδηάγξακκα 4.5:Απψιεηα πειαηψλ αλα ηνκέα 

 Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θάλεη ε εηαηξία γηα λα 

αλαθαιχςεη θαη λα δηνξζψζεη ηελ παξαβίαζε. Απηφο , έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ην 2016. Ο 

ρξφλνο αλαθάιπςεο ηνπ πξνβιήκαηνο (MTTI) κεηψζεθε απφ 201 εκέξεο ην 2016 ζε 190,7 

εκέξεο ην 2017. Ο ρξφλνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο(MTTC) κεηψζεθε απφ 70,1 

εκέξεο ην 2016 ζε 66,2 εκέξεο ην 2017. 
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ρεδηάγξακκα 4.6: Υξφλνο απφθξηζεο 

Σέινο αμίδεη λα κειεηεζεί θαη ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία απψιεηα 

ινγαξηαζκψλ απφ κία εηαηξία, ηα επφκελα 2 ρξφληα. Δδψ παξαηεξνχκε φηη φζν κηθξφηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα, ε νπνία θηάλεη ηα 

27,7% γηα κηθξέο απψιεηεο πεξίπνπ 10.000 δεδνκέλσλ. Η πηζαλφηεηα κίαο κεγάιεο 

απψιεηαο, ηεο ηάμεσο ησλ 100.000 δεδνκέλσλ θαη πάλσ, είλαη κηθξφηεξε απφ 1%. 

 

ρεδηάγξακκα 4.7:Πηζαλφηεηα απψιεηαο δεδνκέλσλ ηνπο επφκελνπο 24 κήλεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5   

ΣΡΔΙ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΚΤΒΔΡΝΟΔΠΙΘΔΔΧΝ Δ 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα κειεηήζνπ ηξεηο πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ θπβεξλνεπηζέζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία 10εηία ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

 

5.1 Η Πεπίπηυζη Σηρ Equifax 

 

5.1.1 Πποθίλ Δηαιπίαρ 

 

Η Equifax Inc. είλαη νξγαληζκφο δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Γηαζέηεη ζηνηρεία γηα πάλσ 

απφ 800 εθαηνκκχξηα κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο θαη πάλσ απφ 88 εθαηνκκχξηα 

επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο. Ιδξχζεθε ην 1899 θαη εδξεχεη ζηελ Αηιάληα ηεο Ακεξηθήο. Δίλαη 

έλαο απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο καδί κε ην Experian θαη ην 

TransUnion (γλσζηφ σο "Big Three").Δθηφο απφ ηελ παξνρή πηζησηηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο, ε Equifax πνπιάεη θαη ππεξεζίεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πίζησζεο θαη πξφιεςεο  απάηεο, απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Η 

Equifax έρεη εηήζηα έζνδα 3,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 

ππαιιήινπο ζε 14 ρψξεο. Δίλαη εηζεγκέλε ζην NYSE σο EFX. 

 

5.1.2 Πεπιζηαηικό Κςβεπνοεπίθεζηρ 

 

ηηο 7 επηεκβξίνπ 2017, ε Equifax αλαθνίλσζε κία θπβεξλνεπίζεζε θινπήο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη πεξίπνπ 145,5 εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο απφ ηηο 

Η.Π.Α.  Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζε έλα εθηηκψκελν εχξνο 400.000 έσο 44 
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εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ Βξεηαλίαο θαζψο θαη 8.000 θαηνίθσλ ηνπ Καλαδά, λα έρνπλ επίζεο 

επεξεαζηεί. Η VentureBeat θάιεζε ηελ έθζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 140 εθαηνκκχξηα πειάηεο  

σο "κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαβηάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ ηζηνξία". 

     Αλ θαη ε επίζεζε αλαθέξζεθε φηη μεθίλεζε ζηα κέζα Μαΐνπ, ε παξαβίαζε δελ 

παξαηεξήζεθε κέρξη ηηο 29 Ινπιίνπ 2017, ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο 

Equifax, Rick Smith θαη κηα κεηαγελέζηεξε έθζεζε ηεο Equifax.  

   Οη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο είρε πξφζβαζε ν ράθεξ (ή νη ράθεξ) κεηά ηελ παξαβίαζε 

πεξηειάκβαλαλ ηα νλφκαηα θαη ηα επψλπκα, ηνπο αξηζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηηο 

εκεξνκελίεο γέλλεζεο, ηηο δηεπζχλζεηο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηνπο αξηζκνχο αδεηψλ 

νδήγεζεο. Δπίζεο παξαβηάζηεθαλ νη αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα πεξίπνπ 209.000 

θαηαλαισηέο απφ ηηο Η.Π.Α., θαζψο θαη νξηζκέλα έγγξαθα κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

ηαπηνπνίεζεο γηα πεξίπνπ 182.000 θαηαλαισηέο. 

      Η Equifax δήισζε ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2017 φηη πξνζέιαβε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Mandiant ζηηο 2 Απγνχζηνπ γηα λα εξεπλήζεη εζσηεξηθά ηελ εηζβνιή. Ωζηφζν, δελ 

θαηαγξάθεθε ζην ρξνλνδηάγξακκά ηεο, πφηε νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ("φινη νη Γεληθνί 

Δηζαγγειείο ησλ ΗΠΑ" θαη "άιιεο νκνζπνλδηαθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο") ελεκεξψζεθαλ γηα 

ηελ παξαβίαζε, αλ θαη ηζρπξίζηεθε φηη "ε εηαηξεία εμαθνινπζεί λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην 

FBI. 

     Πνιιά κέζα ελεκέξσζεο ελεκέξσζαλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα λα δεηήζνπλ ην πάγσκα 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα λα κεηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο παξαβίαζεο. 

     Η Equifax δήισζε φηη ε παξαβίαζε δηεπθνιχλζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ειαηηψκαηα ζην 

Apache Struts (CVE-2017-5638). Μηα ελεκεξσκέλε έθδνζε θψδηθα γηα ην ζέκα εππάζεηαο 

θπθινθφξεζε ζηηο 7 Μαξηίνπ, σζηφζν ε εηαηξεία απέηπρε λα εθαξκφζεη ηηο ελεκεξψζεηο 

αζθαιείαο πξηλ απφ ηελ επίζεζε πνπ ζπλέβε 2 κήλεο αξγφηεξα. Απηφ δελ ήηαλ ην κφλν 

ζεκείν απνηπρίαο. Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ, πεξηιακβάλνπλ, ηνλ κε αζθαιηζκέλν 

ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ, ν νπνίνο δελ είρε επαξθή θαηαθεξκαηηζκφ, ελδερνκέλσο αλεπαξθήο 

θξππηνγξάθεζε πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθήο ηαπηνπνίεζεο(PII)  θαη χπαξμε 

αλαπνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ αλίρλεπζεο παξαβίαζεο. 

ηηο 15 επηεκβξίνπ 2017, ε Equifax δεκνζίεπζε έλα δειηίν ηχπνπ κε ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε δηείζδπζε, ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αληαπφθξηζε 

ηεο εηαηξείαο. Η δήισζε πεξηιάκβαλε επίζεο, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θξηηηθή γηα ηελ 
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αξρηθή αληαπφθξηζε ηεο εηαηξίαο ζην ζπκβάλ.. Η εηαηξεία αλαθνίλσζε επίζεο αληηθαηάζηαζε 

ηνπ επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθαιείαο. 

5.1.3 Αποηελέζμαηα Δπίθεζηρ 

Η κεηνρή ηεο Equifax έθιεηζε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2017 ζηα 142,72$. Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

ζπκβάληνο, έπεζε θαηά 13% κε ην άλνηγκα ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηελ επφκελε κέξα. Η πηψζε 

ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ 2017 φπνπ ε κεηνρή βξέζεθε ζηα 92.98$, 

ζεκεηψλνληαο κία πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 35% κέζα ζε κφιηο κία εβδνκάδα. ηελ ζπλέρεηα, 

κεηά απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα θαζεζπραζκφ, ε κεηνρή 

ηεο ζεκείσζε κία κηθξή αχμεζε αιιά παξέκεηλε ζε επίπεδα, πνιχ καθξηά απφ ηηο ηηκέο ηεο, 

πξηλ απ΄π ην ζπκβάλ. 

 

ρεδηάγξακκα 5.1: Πνξεία Μεηνρήο Equifax 

     Τπνινγίδεηαη φηη ε Equifax είρε κία δεκηά ηεο ηάμεσο ησλ 4 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, απφ ηελ πηψζε ηεο κεηνρήο ηεο. 

Οη δεκηέο φκσο δελ ζηακαηάλ εθεί. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο 

θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ παξφκνησλ 

ζπκβάλησλ, ε εηαηξία δαπάλεζε πεξίπνπ 20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Δπίζεο, αλαγθάζηεθε, λα ρνξεγήζεη δσξεάλ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο πειάηεο ηεο, ζην 

TrustedID Premier γηα 12 κήλεο, ην νπνίν απνηεινχζε κία εμειηγκέλε έθδνζε ησλ ππεξεζηψλ 
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ηεο, γηα ηελ νπνία πξνεγνπκέλσο ρξεηάδνληαλ λα πιεξψζεη ν πειάηεο. Έηζη έραζε έλα 

κεγάιν θνκκάηη ησλ εζφδσλ ηεο. 

 Η Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Δζφδσλ ησλ ΗΠΑ, αθχξσζε έλα ζπκβφιαην 7,2 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνπ είρε κε ηελ Equifax. 

   Αθφκα έρνπλ ζρεκαηηζηεί πάξα πνιιέο αγσγέο ελαληίνλ ηεο εηαηξίαο, απφ πειάηεο 

ηεο. Δθαηνληάδεο θαηαλαισηέο, αιιά θαη εηαηξίεο, πειάηεο ηεο Equifax, δεηάλ πνιιά 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ απηήλ γηα ηελ θινπή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Μάιηζηα, 

ην δηθεγνξηθφ γξαθείν Gerados & Gerados, δήηεζε κε αγσγή ηνπ, 70 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Απηή, είλαη ε κεγαιχηεξε αγσγή πνπ έρεη θαηαηεζεί πνηέ ζηηο Η.Π.Α. 

 Δληέιεη, νη αλαιπηέο, ππνινγίδνπλ φηη νη δεκηέο ηεο Equifax, αθνχ πάξεη ην κεξίδην 

ηεο απφ ηελ αζθάιεηα, ζα θηάζνπλ ζηα 250 κε 300 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφ βέβαηα ρσξίο 

λα ππνινγίδνληαη νη δεκηέο απφ ηελ πηψζε ηεο κεηνρήο αιιά θαη θπξίσο απφ ην ράζηκν ηεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ εηαηξία, ηφζν απφ ηεο αγνξέο, αιιά θαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

5.2 Η Πεπίπηυζη Σηρ JPMorgan Chase 

 

5.2.1 Πποθίλ Δηαιπίαρ 

Η ηξάπεδα JPMorgan Chase & Co είλαη κία ακεξηθάληθε πνιπεζληθή ηξάπεδα κε έδξα ηε Νέα 

Τφξθε. Απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ησλ Η.Π.Α. θαη ηελ πέκπηε κεγαιχηεξε ηξάπεδα 

ζηνλ θφζκν, κε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία λα θηάλνπλ ηα 2,6 ηξηο δνιάξηα. πλ ηνηο άιινηο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πάξνρν ρξεκαηνηνθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ην ηκήκα αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο λα απνηειεί ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηηο Η.Π.Α. Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν 

φλνκα ε JPMorgan Chase & Co ηδξχζεθε ην 2000 κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Chase Manhattan 

Corporation θαη ηεο J.P. Morgan & Co αιιά ηζηνξηθά είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ην φλνκα 

Morgan. 

5.2.2 Πεπιζηαηικο Κςβεπνοεπιθεζηρ 

ηηο 2 Οθησβξίνπ 2014, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο, JP Morgan Chase, αλαθνίλσζε 

φηη έπεζε ζχκα θπβεξλνεπίζεζεο, ε νπνία μεθίλεζε λσξίηεξα ην 2014 θαη αλαθαιχθζεθε απφ 
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ηελ νκάδα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο, ηνλ Ινχιην ηνπ 2014. Γηα πξψηε θνξά ε 

εηαηξία κίιεζε γηα ηελ επίζεζε ζηα κέζα Απγνχζηνπ, σζηφζν ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο 

δεκηάο άξγεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Οθηψβξε λα θαλεί. Η επίζεζε απεπζπλφηαλ ζε 10 κεγάια 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε Citygroup θαη ε HSBC Holdings, 

απφ ηα νπνία 10, παξαβηάζηεθαλ κφλν ε JP Morgan Chase θαη ε Fidelity Investments. 

Με ηελ επίζεζε απηή, νη ραθεξο, θαηάθεξαλ λα απνζπάζνπλ ζηνηρεία απφ 76 

εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά θαη 7 εθαηνκκχξηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη ράθεξο, θάλεθε, λα 

έρνπλ απνθηήζεη κηα ιίζηα κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηεο JPMorgan,  κε ηα νπνία κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηξσηά ζεκεία ζε θάζε 

πξφγξακκα θαη εθαξκνγή δηθηχνπ, αλαδεηψληαο έλα ζεκείν εηζφδνπ ζηα ζπζηήκαηα ηεο 

ηξάπεδαο .  

     Λεηηνπξγψληαο απφ ην άιιεο ρψξεο, νη ράθεξ απέθηεζαλ πξφζβαζε ζηα νλφκαηα, ηηο 

δηεπζχλζεηο, ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ θαη ηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία ησλ θαηφρσλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο JPMorgan. 

 

5.2.3 Αποηελέζμαηα Δπίθεζηρ 

 

Με ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζπκβάληνο, νη αγνξέο αληέδξαζαλ θαη ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο 

ππνρψξεζε. Η πηψζε ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 14 Οθησβξίνπ κε απψιεηεο ηεο ηάμεσο ησλ  

6,8%. Απφ 60,3$ έπεζε ζηα 56,2$ 
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ρεδηάγξακκα 5.2: Πνξεία Μεηνρήο JP Morgan Chase 

 

     Η JP Morgan Chase αλαγθάζηεθε λα αλαθνηλψζεη φηη απμάλεη ηηο δαπάλεο ηηο γηα 

πξνζηαζία απφ θπβεξλνεπηζέζεηο ζηα 250 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2015 θαη ζηα 500 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2016 απφ ηα 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ είρε δψζεη ην 2014 θαη 

2013. 

     Η εηαηξία δέρηεθε αγσγέο θαη αλαγθάζηεθε λα δψζεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ζε δίθεο. Δπίζεο πνιχ βαζηθφ ήηαλ θαη ην θφζηνο απφ ην πιήγκα ζηελ θήκε ηεο εηαηξίαο ε 

νπνία θάλεθε αδχλακε θαη επάισηε ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ αγνξψλ. 

 

5.3 Η Πεπίπηυζη Σηρ Heartland 

5.3.1 Πποθίλ Δηαίπιαρ 

Η Heartland Payment Systems, Inc. ήηαλ έλαο Fortune 1000  πξνκεζεπηήο ηερλνινγίαο 

πιεξσκψλ. Ιδξχζεθε απφ ηνλ Robert O. Carr ην 1997 θαη έρεη  έδξα ζην Princeton, New 

Jersey. 
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     Παξέρεη ππεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο πιεξσκψλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 275.000 

επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ θαη επεμεξγάδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο 

εκεξεζίσο θαη πεξηζζφηεξα απφ 80 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. Σν 2014 ε έθζεζε 

Nilson θαηέηαμε ηε Heartland σο ηνλ 6
ν
 κεγαιχηεξν  κεηαπνηεηή πιεξσκψλ ζηηο ΗΠΑ, κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ 8
ν
 κεγαιχηεξν κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ 

δνιαξίσλ. ηηο 25 Απξηιίνπ 2016 ε εηαηξία αλαθνίλσζε φηη  νινθιήξσζε επηηπρψο κία 

ζπγρψλεπζε κε ηελ εηαηξία Global Payments System. Η δηαδηθαζία είρε μεθηλήζεη απφ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη ε εμαγνξά έγηλε έλαληη 3,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιαξίσλ. 

5.3.2 Πεπιζηαηικό Κςβεπνοεπίθεζηρ 

ηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2009, ε Heartland αλαθνίλσζε φηη έπεζε ζχκα θπβεξλνεπίζεζεο  κε 

ζηφρν ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαη δηεθπεξαίσζεο πιεξσκψλ ηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

2008. Σα θιεκκέλα δεδνκέλα πεξηιάκβαλαλ ηηο ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ 

ζηε καγλεηηθή ηαηλία πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζην πίζσ κέξνο ησλ πηζησηηθψλ θαη 

ρξεσζηηθψλ θαξηψλ. Με ηα δεδνκέλα απηά, νη θιέθηεο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ πιαζηέο 

πηζησηηθέο θάξηεο, απνηππψλνληαο ηηο ίδηεο θιεκκέλεο πιεξνθνξίεο ζε θαηαζθεπαζκέλεο 

θάξηεο . Μηα εθηίκεζε ππνζηήξημε φηη 100 εθαηνκκχξηα θάξηεο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 650 

εηαηξείεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ δηαθπβεχνληαλ. Σελ επνρή εθείλε ραξαθηεξίζηεθε 

σο ε κεγαιχηεξε πνηληθή παξαβίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξενζηηθψ θαη πηζησπηθψλ θαξηψλ. 

     Γηα ηελ επίζεζε επζχλεηαη ν ραθεξ Albert Gonzales καδί κε 2 άιινπο Ρψζνπο ραθεξο 

, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί. Ο Gonzales κε ηελ νκάδα ηνπ κειεηνχζαλ κεγάιεο 

εηαηξίεο θαη θπξίσο ηα ηεξκαηηθά ειεθηξνληθά ηακεία ηνπο(check out terminals) θαη ηηο 

ρηππνχζαλ απφ ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο ζην ίληεξλεη ζε φιν ηνλ θφζκν. ηελ ζπλέρεηα 

θάιππηαλ ηηο επηζέζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιά ςεπδψλπκα, απνζεθεχνληαο ηα 

δεδνκέλα ζε πνιιαπιέο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο απφ ραθεξο, απελεξγνπνηψληαο πξνγξάκκαηα 

πνπ είραλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηα ίρλε ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο proxies ψζηε λα απνθξχπηνπλ ην IP ηνπο. 

5.3.3 Αποηελέζμαηα Δπίθεζηρ 

Σηο επφκελεο κέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο επίζεζεο, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Heartland, 

θαηξαθχιεζε, θηάλνληαο κάιηζηα ζηηο αξρέο ηνπ Μάξηε ζε ηζηνξηθφ ρακειφ. ηηο 16 

Ιαλνπαξίνπ 2009 ε κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεχνληαλ ζηα 15,44$, ελψ ζηηο 23 Ιαλνπαξίνπ 2009 

έθηαζε ζηα 8,54$, έρνληαο κία πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 45%. ηελ ζπλέρεηα παξφιν φηη θάλεθε 
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λα ζηαζεξνπνηείηε ε θαηάζηαζε, ε κεηνρή θαηξαθχιεζε αθφκα πην θάησ, θηάλνληαο ζηηο 6 

Μαξηίνπ ζηα 4,03$. 

 

ρεδηάγξακκα 5.3: Πνξεία Μεηνρήο Heartland 

 

     Η εηαηξία αλαγθάζηεθε λα πιεξψζεη πεξίπνπ 110 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο Visa, 

MasterCard, Amerixan Express θαη άιιεο παξεκθεξείο εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ πηζησηηθέο 

θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, σο απνηέιεζκα αζεηήζεηο ζπκθσληψλ θαη εγγπήζεσλ, ιφγν ηεο 

θπβεξλνεπίζεζεο απηήο. 

     Αθφκε πιήξσζε δεθάδεο εθαηνκκχξηα ζε πξφζηηκα θαη αγσγέο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

ελαληίνλ ηεο, θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίαο γηα λα μαλαπάξεη ηελ έγθξπζε ησλ εηαηξηψλ 

παξφρσλ ησλ θαξηψλ. 

     πλνιηθά ε δεκηά γηα ηελ εηαηξία ππνινγίζηεθε ζηα 160 κε 170 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ρσξίο λα ζπγθαηαιέγεηαη ε δεκηά πνπ ππέζηεη ην θχξνο ηεο αιιά θαη ε κεηνρή ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 ςμπεπάζμαηα 

 

Με ηελ ζεηξά πνπ ηέζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 4 

θεθαιαίνπ θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 5 βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

  Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ επίδνμσλ 

ραθεξο. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαζεκεξηλά ζε απηφλ θαη ζην φηη ηα πάληα γίλνληαη ειεθηξνληθά. Δπίζεο ην θφζηνο κίαο 

θπβεξλνεπίζεζεο ζε ζε κία εηαηξία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξα απφ θάζε άιιν ηνκέα, εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Η απψιεηα εκπηζηνζχλεο 

απφ ηελ κεξηά ησλ πειαηψλ θαη ηεο αγνξάο, παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ζηνλ 

ηνκέα απηφλ, κε απνηέιεζκα ην κεγάιν θφζηνο. Αθφκα ην θφζηνο απμάλνπλ θαη ν πνχ 

κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο. 

Έηζη ινηπφλ είλαη αλαγθαίν νη δαπάλεο γηα πξνζηαζία απφ θπβεξλνεπηζέζεηο λα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ θάζε άιιν ηνκέα θαη λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνκέα απηνχ. 

  Σν πξφβιεκα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ είλαη πνιχ κεγάιν ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα θαη κεγαιψλεη ζπλέρεηα θαη πεξηζζφηεξν. Δηαηξίεο θνινζζνί, πνπ πξσηαγσληζηνχλ 

ζηνπο ηνκείο ηνπο, πέθηνπλ ζχκαηα ηέηνησλ επηζέζεσλ θαη ράλνπλ πνιιά ρξήκαηα αιιά 

θαη θήκε. Απφ απηφ θαίλεηαη φηη θαλείο δελ είλαη αζθαιείο ζηνλ ζχγρξνλν θπβεξλνρψξν 

θαη ζα πξέπεη νη εηαηξίεο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ 

επηζέζεσλ. Αιιηψο θηλδπλεχνπλ κε κεγάιεο δεκίεο αιιά αθφκα θαη κε θιείζηκν αλ δελ 

θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ πίζσ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Σα θφζηε ησλ εηαηξηψλ ιφγν ηεο απψιεηαο δεδνκέλσλ είλαη πνιχ κεγάια. Σν Ponemon 

Institute ππνιφγηζε φηη γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη πεξίπνπ 6,3 εθαηνκκχξηα 
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δνιάξηα θαηά κέζν φξν γηα θάζε επίζεζε. ε κία κεγαιχηεξε επίζεζε απηά ηα θφζηε 

εθηνμεχνληαη ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ, αγσγέο απφ πειάηεο, 

απνδεκηψζεηο, ξήηξεο ζπκθσληψλ θαη θφζηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεην νη εηαηξίεο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα απηά ηα θφζηε θαη αλ γλσξίδνπλ ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο κίαο θπβεξλνεπίζεζεο , πξηλ απηή ζπκβεί. 

Οη εηαηξίεο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε επηζέζεηο κέζν δηαδηθηχνπ, απφ ράθεξο νη 

νπνίνη έρνπλ κειεηήζεη ην δίθηπν θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. Αθφκε 

έλα άιιν ζεκείν πνπ είλαη επάισηεο είλαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο, αθνχ ππάξρνπλ πνιιά 

πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ απφ άηνκα πνπ δνχιεπαλ κέζα ζηελ εηαηξία. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη ραθεξο πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πηζησηηθψλ 

θαξηψλ. Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία θαη νη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ πξέπεη λα είλαη επηπιένλ πξνζερηηθνί, θαζψο 

απνηεινχλ πξσηαξρηθφ ζηφρν. 

Όζν αθνξά ηηο πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο θαη ηελ πξνζηαζία, ζπκπεξαίλνπκε φηη 

νη θαηαλαισηέο, ζα πξέπεη: 

Α. Να παξαθνινπζνχλ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο νη θάξηεο, 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Β. Να ειέγρνπλ ηηο αλαθνξέο πίζησζήο ηνπο θαη ηα ππφινηπά ηνπο, γηα νπνηαδήπνηε 

χπνπηε δξαζηεξηφηεηα. 

Γ. Να πξνζέρνπλ γηα απάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαβίαζε, φπσο χπνπηα ηειεθσλήκαηα, 

κελχκαηα θαη e-mail. 

Γ. Να παγψζνπλ ηηο θάξηεο ηνπο ακέζσο αλ δηαπηζηψζνπλ θάηη χπνπην. 

Δ. Να νξίζνπλ κία εηδνπνίεζε απάηεο, θάηη πνπ πξνζθέξνπλ φιεο νη ζχγρξνλεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξίεο. 
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6.2  Πεπιοπιζμοί Έπεςναρ 

 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα θπβεξλνεπηζέζεηο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ιφγν 

ζην φηη νη εηαηξίεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηέηνηεο επηζέζεηο, απνθεχγνπλ αλ δεκνζηεχνπλ ην 

κέγεζνο ηεο δεκηάο θαζψο θαη ησλ ηξφπν πνπ νη ραθεξο εηζέβαιαλ ζην ζχζηεκά ηνπο. 

 

6.3 Πποηάζειρ Για Πεπαιηέπυ Έπεςνα 

 

Θα κπνξνχζε λα γίλεη κία έξεπλα γηα πεξηζηαηηθά ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, Αθφκε ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κία αλάιπζε γηα ηα καθξνρξφληα θφζηε πνπ έρνπλ νη θπβεξλνεπηζεζεηο 

ζε εηαηξίεο θαη αλ κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή δεκηά πνπ θάλνπλ ζε απηέο. Σέινο ελδηαθέξνλ 

ζα απνηεινχζε θαη κία έξεπλα ζηνπο ηξφπνπ ππνθινπήο ζηνηρείσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 
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