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Εισαγωγή

Ολιάνας Φαλδαμή
Μέλος ΔΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

H εκδήλωση του Δικτύου για την Κυβερνοασφάλεια, οι 
απειλές και η προστασία. πραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα 5 Δεκεμβρίου στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων.

Ένα πάνελ ειδημόνων στην κυβερνοασφάλεια, υπό το συ-
ντονισμό της προέδρου του Δικτύου, Άννας Δαιμαντο-
πούλου, μίλησαν για το θέμα καλύπτοντας διαφορετικούς 
τομείς. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, 
θεμελιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία ενός 
δημοκρατικού κράτους και αφορά άμεσα και εξίσου την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συζητήθη-
καν οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται και υπάρχουν δι-
αθέσιμες και η ακαδημαϊκή έρευνα στο ευρύ αυτό πεδίο, 
όπου ακόμα η παρουσία των γυναικών είναι περιορισμέ-
νη. Κεντρικό θέμα ήταν φυσικά το πώς μας αφορά ως πο-
λίτες, ποιες οι απειλες΄για την ασφάλεια της ιδιωτικότητάς 
μας και και πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να 
προστατεύσουμε τις συσκευές και τα δεδομένα μας.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί θα βρείτε επεξηγηματικά 
κείμενα δύο εκ των ομιλητών της εκδήλωσης, του Δημή-
τρη Κυριαζάνου, εντεταλμένου ερευνητή στο Ινστιτού-
το Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και του Γε-
ώργιο Πατσή, Διευθύνοντα Συμβούλου και Συνιδρυτή 
του Obrela Security Industries και μέλος του CREST EU 
Council. Θα βρείτε επίσης ένα εισαγωγικό, κατατοπιστικό 
κείμενο και ένα λεξικό όρων που εξηγεί με απλά λόγια βα-
σικές έννοιες της κυβερνοασφάλειας, τα οποία επιμελή-
θηκε ο Σέργιος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος του Δικτύου, 
Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Distinguished Prof. 
Μηχανικής Μάθησης του Πανεπιστημίου του Aalborg της 
Δανίας.
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Γλωσσάρι για  
την κυβερνοασφάλει

Κακόβουλο λογισμικό (malicious software): Το λογισμικό αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε 
να προκαλέσει ζημιά ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ’ έναν υπολογι-
στή. Παραδείγματα τέτοιων λογισμικών είναι:
•  Οι ιοί (viruses): Ένας ιός υπολογιστή είναι ένα λογισμικό που συνήθως κρύβεται μέσα 

σε ένα άλλο φαινομενικά αβλαβές πρόγραμμα. Το λογισμικό αυτό αναπαράγει αντί-
γραφα του εαυτού του και τα εισάγει σε άλλα προγράμματα ή αρχεία για να εκτελέ-
σει μία επιβλαβή ενέργεια (όπως, π.χ., καταστροφή δεδομένων).

•  Τα σκουλήκια (worms): Είναι ένα αυτόνομο λογισμικό που μεταδίδεται ενεργά μέσω 
ενός δικτύου με σκοπό να μολύνει άλλους υπολογιστές και μπορεί ταυτόχρονα να 
αντιγράψει τον εαυτό του χωρίς να μολύνει αρχεία. Σε αντίθεση με τον ιό, το σκουλή-
κι δεν απαιτεί από τον χρήστη να τρέξει ένα μολυσμένο λογισμικό για να εξαπλωθεί, 
αλλά εξαπλώνεται από μόνο του.

•  Οι δούρειοι ίπποι (trojan horses): Είναι επιβλαβή προγράμματα που «προσποιού-
νται» ότι είναι μη επιβλαβή ή βοηθητικά προγράμματα. Στόχος τους είναι να πείσουν 
ένα θύμα να τα εγκαταστήσει. Ένας δούρειος ίππος συνήθως μεταφέρει μια κρυφή 
καταστροφική λειτουργία που ενεργοποιείται κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Phishing: Κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικές συνδιαλ-
λαγές, οι οποίες αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να αποκαλύ-
ψουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Επιθέσεις από το διαδίκτυο (web based attacks): Πρόκειται για απειλές που στο-
χεύουν απευθείας στο χρήστη μέσω εκμετάλλευσης αδυναμιών στους φυλλομετρητές 
(browsers), καθώς και στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management 
systems). 

Επιθέσεις σε διαδικτυακές εφαρμογές (web application attacks): Επιθέσεις που 
στοχεύουν σε διαδικτυακές εφαρμογές (web applications). 

Ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι επιθέσεις αυτές αναφέρο-
νται και ως SPAM, και περιλαμβάνουν την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε 
χρήστες. Η εν λόγω αλληλογραφία χαρακτηρίζεται από την ενόχληση που προκαλεί 
στου χρήστες, αλλά και την εν δυνάμει μετεξέλιξη των μηνυμάτων σε απειλή phishing.
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Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service – DoS attacks): Ο στόχος των επι-
θέσεων αυτών είναι να καταστήσουν αδύνατη την παροχή υπηρεσιών (απώλεια δια-
θεσιμότητας) που παρέχονται διαδικτυακά. Ο τρόπος που οι επιθέσεις αυτές υλοποι-
ούνται είναι με το να υπερφορτώνουν ένα σύστημα παροχής πληροφοριών με περιττά 
αιτήματα έτσι ώστε, λόγω πεπερασμένης χωρητικότητας, να μην είναι δυνατόν να εξυ-
πηρετούνται οι χρήστες. 

Κλοπή ταυτότητας χρήστη (identity theft): Οι επιθέσεις αυτές αποσκοπούν στην 
άντληση προσωπικών δεδομένων (π.χ., κωδικούς πρόσβασης) με στόχο την ιδιοποίηση 
του χρήστη και σκοπό το οικονομικό όφελος (αγορές με κάρτες, πρόσβαση σε τραπε-
ζικούς λογαριασμούς, κ.λπ)

Παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων: Στόχος των επιθέσεων αυτών είναι η διαρροή ή 
η αλλοίωση προσωπικών δεδομένων. 

Botnets: Ομάδες διαδικτυακά συνδεδεμένων υπολογιστών, που ανήκουν σε ανυποψί-
αστους χρήστες, και που έχουν μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό έτσι ώστε να ελέγχο-
νται κεντρικά από κάποιον επιτιθέμενο. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν ομαδικά για 
την αποστολή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για επιθέσεις άρνησης υπη-
ρεσίας, κ.λπ. Το συνθετικό net αντιστοιχεί δίκτυο και το bot χρησιμοποιείται κατ’ ανα-
λογία του robot.

Λογισμικό λύτρων (ransomware): Κακόβουλο λογισμικό (malware) το οποίο κρυπτο-
γραφεί αρχεία ενός πληροφοριακού συστήματος, και για την αποκρυπτογράφηση των 
οποίων ο επιτιθέμενος απαιτεί λύτρα. Συνήθως, η πληρZωμή απαιτείται να γίνει σε κρυ-
πτονομίσματα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ίχνη των δραστών.

Ηλεκτρονική κατασκοπία: Όπως δηλώνει και η ορολογία πρόκειται για κατασκοπία μέσω 
του κυβερνοχώρου, με στόχο την άντληση στοιχείων και ευαίσθητων πληροφοριών. Συ-
χνά η κατασκοπεία συνδυάζεται και με άλλες απειλές. 

Cryptojacking: Ο όρος αναφέρεται σε τεχνικές που χρησιμοποιούν την υπολογιστική 
ισχύ του υπολογιστή ενός χρήστη με σκοπό την άντληση (mining) κρυπτονομισμάτων.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Απειλές και προστασία 
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Ομιλία Γενικού Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
Δρ Αθανάσιου Στάβερη Πολυκαλά 
στην εκδήλωση της 5/12/2022 για την 
Κυβερνοασφάλεια

Στα μαθηματικά είναι ξεκάθαρο ότι για να λυθεί ένα 
πρόβλημα πρέπει αρχικά να διαβάσουμε καλά και να 

καταλάβουμε την εκφώνηση. Με την ίδια ακριβώς λογική 
δεν είναι δυνατόν να λύσουμε τις ευπάθειες των συστη-
μάτων μας εάν δεν τις μάθουμε πρώτα.

Έτσι λοιπόν τον Φεβρουάριο του 2021, εκδόθηκε ο πρώ-
τος οδηγός αυτοξιολόγησης, απευθυνόμενος προς όλους 
τους Δημόσιους φορείς, αλλά άμεσα αξιοποιήσιμος και 
από ιδιωτικές εταιρείες, αποτελούμενος από 256 σημεία/
ερωτήσεις χωρισμένα σε 19 θεματικές ενότητες. Μέσω αυ-
τού του οδηγού, με απλές ερωτήσεις αναγνωρίζουν τις ευ-
πάθειές τους και μπορούν πλέον να καταστρώσουν σχέ-
διο αντιμετώπισης και θωράκισης του οργανισμού τους.

Τα παραπάνω είναι μόνο λίγες από τις δράσεις της ΕΑΚ, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων αλλά και ενδυνά-
μωσης των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Στην Γενική Γραμματεία Τηλ και Ταχυδρομείων, σχεδιάζου-
με και το μέλλον. Οι ασφαλείς τηλεπικοινωνίες του μέλλο-
ντος θα γίνονται με ανταλλαγή κβαντικών κλειδιών. Η Ελ-
λάδα, συμμετέχει με το δικό της consortium, HellasQCI και 
σε αυτή την τεχνολογική κούρσα παρέχοντας δικές της 
επίγειες υποδομές, όπως είναι το τηλεσκόπιο Αρίσταρ-
χος στον Χελμό, καθώς και άλλα δύο που ετοιμάζονται να 
υποδεχθούν κβαντικά κλειδιά, ένα στον Χολομώντα και 
ένα στον Σκίνακα. Το σύστημα λήψης δεδομένων από τον 
δορυφόρο Alpha SAT δοκιμάστηκε το

καλοκαίρι που μας πέρασε, και προχωράμε στην υλοποί-
ηση Εθνικού συστήματος ανταλλαγής κβαντικών κλειδιών 
ως τμήμα του προγράμματος κατασκευής μικροδορυφό-
ρων με κονδύλια από το ταμείο ανάκαμψης.
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Πέραν όλων των δράσεων που ήδη έχουν 
λάβει χώρα, και αυτών που σχεδιάζονται 
από την ΕΑΚ και τους συναρμόδιους φο-
ρείς έχουμε ίσως την μεγαλύτερη από 
όλες τις προκλήσεις μπροστά μας. Μια 
πρόκληση κοινή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Οι ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας 
είναι δυσεύρετοι.

Καθώς το τοπίο απειλών θα συνεχίζει να 
επιδεινώνεται, με τους επιτιθέμενους να 
μαθαίνουν και να αξιοποιούν νέες τεχνι-
κές, οι υπεύθυνοι ασφαλείας προσπα-
θούν να καλύψουν τη σοβαρή έλλειψη 
ειδικευμένων ταλέντων. Μέχρι το Q1 του 
2022, 3.5 εκατομμύρια θέσεις επαγγελ-
ματιών κυβερνοασφάλειας ήταν κενές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.... Είναι ξεκάθαρο ότι 
κάτι πρέπει να αλλάξει.

Προφανώς ειδικά για αυτό το πρόβλημα 
δεν υπάρχει εύκολη λύση, υπάρχει όμως η 
δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας που 
θα μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε 
την κατάσταση και να ενδεχομένως μελ-
λοντικά να μειώσουμε το έλλειμα.

Η εστίαση στη διαφορετικότητα, την ισό-
τητα και την ένταξη σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη ειδικοτήτων στον κυβερνοχώρο 
σε όλους τους τομείς είναι κρίσιμης σημα-
σίας. Όλοι οι οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτι-
κοί πρέπει να αντιληφθούν ότι κάθε έργο 
IT έχει υποχρεωτικά ένα κομμάτι κυβερ-
νοασφάλειας.

To ζήτημα της έλλειψης ειδικών, δεν μπο-
ρεί να αναλυθεί μέσα σε λίγη ώρα, αυτό 
που είναι σίγουρο όμως είναι το γεγονός 
ότι ο ακαδημαϊκός χώρος παίζει κρίσι-
μο εάν όχι πρωταρχικό ρόλο. Στην Ελλά-

δα είμαστε τυχεροί, διότι έχουμε κατά την 
προσωπική μου άποψη τον κορυφαίο, με 
τον οποίο έχω και την τιμή να συνεργάζο-
μαι, τον καθ. κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη.

Θα ήθελα να τονίσω, ότι η κυβερνοασφά-
λεια, δεν είναι «θέμα» που θα πρέπει να 
απασχολεί κάποιους ειδικούς. Είναι βασι-
κός πυλώνας ανάπτυξης και αφορά όλα 
τα μέλη μιας κοινωνίας, δημόσιους, ιδιωτι-
κούς φορείς και πάνω από όλα τον κάθε 
πολίτη. Είναι ευθύνη όλων μας, και ευθύνη 
του κράτους να ενημερώνει και να προ-
στατεύει. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΚ προ-
βαίνει συχνά σε ενημερώσεις προς τους

πολίτες, για θέματα προστασίας τους από 
κακόβουλα sms, email τα οποία έχουν ως 
στόχο την πρόσβαση στις έξυπνες συ-
σκευές τους και κλοπή προσωπικών δε-
δομένων.

Έχουμε πλήρη επίγνωση των ενεργειών 
που πρέπει να γίνουν σε νομικό, τεχνι-
κό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμέ-
νου να βελτιώσουμε το επίπεδο κυβερνο-
ασφάλειας της χώρας μας, ειδικά με την 
έλευση της ευρωπαϊκής οδηγίας NIS2.

Τελειώνοντας θα ήθελα, να υπερτονίσω, 
ότι σε ότι αφορά την ψηφιακή θωράκιση 
της χώρας μας, δεν υπάρχει ένας υπεύ-
θυνος, είναι όλοι από τον πολίτη στο πε-
ζοδρόμιο έως τον CEO μιας εταιρείας, η 
ΕΑΚ ζητά την συνεργασία του ιδιωτικού 
τομέα, επιδιώκει τις συνέργειες στο πλαί-
σιο του νόμου και των ευρωπαϊκών οδηγι-
ών και θα το πετύχει. Στην ασφάλεια των 
ψηφιακών υποδομών, δεν έχουν χώρο τα 
χρώματα και οι πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις, σίγουρα όχι οι τακτικές του παρελ-
θόντος που καθυστέρησαν την ανάπτυ-
ξη της χώρας.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Απειλές και προστασία 
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Τα όπλα μας εναντίων των επιτιθέμενων 
είναι, ο συντονισμός, η συνεργασία, οι κα-
θαροί κανόνες και η εμπιστοσύνη μετα-
ξύ πολιτών και κράτους. Ειδικά η εμπι-
στοσύνη, καθώς πρόκειται για το πρώτο 
«θύμα» κάθε κυβερνοεπίθεσης είτε 
πρόκειται για την εμπιστοσύνη των πελα-
τών προς μια εταιρεία, είτε πρόκειται για 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στα κράτη 
τους.

Μια ισχυρή Εθνική Αρχή Κυβερνοασφά-
λειας, με τα κατάλληλα νομικά και τεχνι-
κά μέσα, ικανή να συντονίζει και να συνερ-
γάζεται σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο για την πρόληψη και προστασία 
της ψηφιακής μας ζωής είναι η προϋπό-
θεση για την ευημερία της οικονομίας μας.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ Απειλές και προστασία 



Αφιέρωμα 

ΔΙΚΤΥΟΥ

- 9

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ευρώπη 

Κυβερνοασφάλεια για Όλους

Σέργιος Θεοδωρίδης
Ομότιμος καθηγητής μηχανικής μάθησης του ΕΚΠΑ 
,Distinguished Professor στο Aalborg Πανεπιστήμιο της 
Δανίας και Αντιπρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο όρος κυβερνοασφάλεια αναφέρεται στο σύνολο των 
τεχνολογιών, διαδικασιών και πρακτικών με στόχο την 

προστασία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των ψηφιακών 
συσκευών, των λογισμικών προγραμμάτων (software) και 
των αποθηκευμένων δεδομένων από επιθέσεις με στόχο 
την καταστροφή ή παράνομη άντληση πληροφορίας. Με 
άλλα λόγια, πρόκειται για την ασφάλεια που αφορά τις τε-
χνολογίες πληροφορίας.

Η κυβερνοασφάλεια είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 
δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους δεδομένου ότι οι 
κυβερνήσεις, ο στρατός, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι 
δομές υγείας και όλοι οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, κα-
θημερινά συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται 
τεράστιες ποσότητες δεδομένων με ιδιαίτερα ευαίσθητη 
πληροφοριακή αξία. Πληροφορίες που αφορούν προσω-
πικά δεδομένα, δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδο-
μένα σχετικά με την εθνική κυριαρχία και άμυνα, δεδομένα 
χρηματοοικονομικής φύσεως και διάφορους άλλους τύ-
πους δεδομένων, των οποίων η παράνομη και μη εξουσι-
οδοτημένη χρήση μπορεί να έχει ιδιαίτερα αρνητικές επι-
πτώσεις στους πολίτες ως άτομα, στην κοινωνία αλλά και 
στο ίδιο το κράτος. Ήδη από το 2013, οι αξιωματούχοι των 
μυστικών υπηρεσιών έχουν συμπεριλάβει τις λεγόμενες 
κυβερνοεπιθέσεις και την ψηφιακή κατασκοπεία σε κύρια 
προτεραιότητα του τομέα της εθνικής ασφάλειας.

Μία άλλη διάσταση της κυβερνοασφάλειας αφορά στην 
ασφάλεια των κοινωνικών δικτύων, που σχετίζεται με τα 
λεγόμενα κυβερνοεγκλήματα (cybercrimes), όπως, για 
παράδειγμα, τις απειλές, τον εκφοβισμό, τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση ανηλίκων, την παράνομη διακίνηση ναρκω-
τικών και όπλων, τη σωματεμπορία, τους εκβιασμούς για 
λύτρα, κ.λπ.
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Ιστορικά, πολλές από τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο 
των κυβερνοαπειλών/ κυβερνοεγκλη-
μάτων είναι «απόγονοι» των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων των εποχών του 
1950-1980. Οι τότε τεχνικές μοιάζουν 
πολύ απλοϊκές για σήμερα, αλλά κάποιες 
από τις πρακτικές που είχαν χρησιμοποι-
ηθεί τότε παρουσιάζουν αρκετές ομοιό-
τητες με αυτές του σήμερα.

Ίσως, αν κάποιος έπρεπε να δώσει μια 
ημερομηνία για την «έναρξη» της επο-
χής των κυβερνοεπιθέσεων θα ήταν το 
1971. Τότε, ο Bob Thomas, ερευνητής στον 
οργανισμό Advanced Research Projects 
Agency (ARPA), ανέπτυξε ένα πρόγραμ-
μα με την επωνυμία Creeper. Αν και το 
λογισμικό αυτό δεν ήταν πράγματι κα-
κόβουλο, είχε την δυνατότητα να αυτοα-
ναπαράγεται στο τότε δίκτυο ARPANET, 
πρόγονο του INTERNET, και να αφήνει το 
μήνυμα “I’M THE CREEPER; CATCH ME IF 
YOU CAN.” Λίγο αργότερα, το 1972, ο Ray 
Tomlinson, επίσης ερευνητής στην ARPA, 
ανέπτυξε ένα λογισμικό με την επωνυμία 
Reaper, του οποίου στόχος ήταν να εξα-
φανίζει τα ίχνη που άφηνε το Creeper στο 
ARPANET. Τα δύο αυτά λογισμικά είναι τα 
πρώτα παραδείγματα ενός υπολογιστι-
κού «σκουληκιού» (worm) και ενός λο-
γισμικού προστασίας από ιούς (antivirus), 
αντίστοιχα.

Αν και η επιλογή συγκεκριμένων χρονο-
λογιών δεν είναι πάντα εύκολη και ίσως 
ενέχει και κάποια υποκειμενική χροιά, μία 
άλλη χρονιά που αποτελεί ορόσημό στην 
ιστορία της κυβερνοασφάλειας είναι το 
1987. Τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησαν ευ-
ρέως δύο κακόβουλα λογισμικά, τα λεγό-
μενα Vienna and Cascade viruses. Επίσης, 

τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησαν τα πρώτα 
εμπορικά λογισμικά προστασίας από ιούς, 
όπως το Virus Killer (UVK) για υπολογι-
στές Atari ST και το McAfee Virus Scan. 
Ήταν η εποχή όπου η έμφαση ήταν στην 
ασφάλεια των υπολογιστών (computer 
security).

Στη συνέχεια, με την επικράτηση του 
internet, οι κυβερνοαπειλές και η κυβερ-
νοασφάλεια πήραν τελείως νέα μορφή. Τα 
νέα κακόβουλα λογισμικά (π.χ., ιοί, σκου-
λήκια, δούρειοι ίπποι) είναι τεχνολογικά 
αναβαθμισμένα, και οι επιθέσεις στοχο-
ποιούν όχι μόνο υπολογιστές αλλά και το 
ίδιο το δίκτυο (5G, υπολογιστικό σύννε-
φο, διαδίκτυο πραγμάτων ( ΙοΤ)). Επίσης, 
ο αριθμός των επιθέσεων αυτών πολλα-
πλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα 
κυβερνοεπίθεσης των τελευταίων χρόνων 
είναι αυτό της ψηφιακής «συμμορίας» 
Conti. Στις 14 Μαΐου 2021, έγινε κυβερνο-
επίθεση στο σύστημα Υγείας της Ιρλανδί-
ας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τε-
ράστια προβλήματα στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Η κυβέρνηση έφθασε στο ση-
μείο να κινητοποιήσει ακόμη και το στρα-
τό. Για την πλήρη αποκατάσταση της λει-
τουργίας του συστήματος χρειάστηκαν 
περισσότεροι από 6 μήνες. Το κακόβουλο 
λογισμικό, που χρησιμοποιήθηκε, ανήκει 
στη λεγόμενη κατηγορία ransomware, και 
στόχος είναι η πληρωμή λύτρων (ransom) 
για την αποκατάσταση της λειτουργίας. Ο 
τρόπος που λειτουργούν τα κακόβουλα 
αυτά λογισμικά είναι να κρυπτογραφούν 
τα αρχεία έτσι ώστε αυτά να μη μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Η απαίτηση της 
πληρωμής συνίσταται στην αποκρυπτο-
γράφηση των αρχείων που έχουν κρυπτο-
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γραφηθεί. Η πληρωμή γίνεται με κρυπτο-
νομίσματα έτσι ώστε να είναι δύσκολος ο 
εντοπισμός των δραστών.

Ο όρος κυβερνοπόλεμος (cyber warfare) 
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κα-
κόβουλα λογισμικά των οποίων ο στόχος 
είναι να προκαλέσουν καταστροφές στη 
λειτουργία κυβερνητικών και κοινωνικών 
υποδομών, που είναι κεφαλαιώδους ση-
μασίας για τη λειτουργία ενός κράτους, 
όπως για παράδειγμα το δίκτυο διανομής 
ενέργειας, οι ψηφιακές υποδομές του συ-
στήματος υγείας, οι υπολογιστικές υποδο-
μές που υποστηρίζουν τη λειτουργία των 
οργανισμών που σχετίζονται με την οικο-
νομία, π.χ., τράπεζες, χρηματιστήριο, κ.λπ. 
Συνήθως, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται 
όταν οι επιθέσεις γίνονται από ένα κρά-
τος σε άλλο, ή από τρομοκρατικές οργα-
νώσεις, κ.λπ. Κατηγορίες κυβερνοπολέ-
μου είναι η κατασκοπεία, το σαμποτάζ, η 
παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα, οι 
επιθέσεις σε βασικές υποδομές. Ο τομέ-
ας της κυβερνοάμυνας θεωρείται πλέον ο 
πέμπτος πυλώνας άμυνας ενός κράτους, 
μαζί με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 
ξηρά, θάλασσα, αέρα και το διάστημα.

Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας είναι ζω-
τικής σημασίας τόσο για την εθνική ασφά-
λεια ενός κράτους όσο και για τη δημο-
κρατική λειτουργία των θεσμών που θα 
εγγυώνται το σεβασμό των βασικών αρ-
χών ενός κράτους δικαίου και των ατομι-
κών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, ο τομέας 
της κυβερνοασφάλειας είναι και ο πυλώ-
νας που θα θωρακίζει και θα προστατεύ-
ει τους πολίτες απέναντι σε εγκληματικές 
ενέργειες στον κυβερνοχώρο. Αυτός είναι 
ένας τομέας όπου για την αντιμετώπισή 

του απαιτείται διεθνής συνεργασία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση συστημά-
των λογισμικού κυβερνοασφάλειας απαι-
τεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, που 
αφ’ ενός θα προστατεύει και θα παρέχει 
ασφάλεια στους πολίτες αλλά, ταυτόχρο-
να, δεν θα καταπατά θεμελιώδη δημο-
κρατικά δικαιώματα. 

Σε επίπεδο ΕΕ, στο πρόγραμμα Horizon 
2020 έχουν δεσμευτεί 49 εκ. Ευρώ για 
την ενίσχυση της καινοτομίας στον το-
μέα συστημάτων κυβερνοασφάλειας και 
προστασίας της ιδιωτικότητας. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος Digital Europe, η 
ΕΕ έχει δεσμεύσει να επενδύσει, για την 
περίοδο 2021-2027, 1.6 δις Ευρώ σε το-
μείς σχετικούς με την κυβερνοασφάλεια. 
Oι ΗΠΑ προβλέπεται να επενδύσουν σε 
τομείς που σχετίζονται με την κυβερνοα-
σφάλεια 10 δις δολάρια για το 2023. Σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις της Cybersecurity 
Ventures, την πενταετία 2021-2025, οι 
συνολικές επενδύσεις σε τομείς της κυ-
βερνοασφάλειας, παγκόσμια, υπολογίζο-
νται σε 1.75 τρις δολάρια. Ο τομέας είναι 
ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νους κλάδους στο χώρο των τεχνολογιών 
πληροφορίας.

Σε θεσμικό επίπεδο, η ΕΕ έχει πάρει μία 
σειρά πρωτοβουλιών κι έχει θεσπίσει ήδη 
κανόνες για την ελαχιστοποίηση των κινδύ-
νων στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, 
αν και οι διαφοροποιήσεις στις υποδομές 
και στις πολιτικές/κοινωνικές ιδιαιτερό-
τητες κάθε κράτους μέλους δυσχεραί-
νουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Τέσσε-
ρις είναι οι κύριες δράσεις της ΕΕ για ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας ψηφιακών 
εφαρμογών στον κυβερνοχώρο του δια-
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δικτύου. Ο οργανισμός European Union 
Agency for Cybersecurity (ENISA), η οδη-
γία Directive on Security of Network and 
Information Systems (the NIS Directive), 
το κανονιστικό πλαίσιο General Data 
Protection Regulation (GDPR), και η ομά-
δα Computer Emergency Response Team 
(CERT-EU). Στόχος των δράσεων αυτών 
είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των 
κρατών μελών στο πλαίσιο κάποιων κοινών 
ρυθμιστικών αρχών και κανόνων, που θα 
παρέχουν εμπιστοσύνη σε μια διασυνδε-
μένη οικονομία, θα θωρακίσουν τις ψηφι-
ακές υποδομές ενισχύοντας την ανθεκτι-
κότητα τους σε κυβερνοεπιθέσεις, και θα 
παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους 
πολίτες της ΕΕ σχετικά με τη χρήση προ-
σωπικών δεδομένων και το σεβασμό των 
ατομικών τους δικαιωμάτων. 

Στην Ελλάδα, την ευθύνη για την κυβερ-
νοασφάλεια έχει η Γενική Διεύθυνση Κυ-

βερνοασφάλειας (ΓΔΚ), που υπάγεται στη 
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Τα-
χυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Το Δεκέμβριο του 2020 
ολοκληρώθηκε η εθνική στρατηγική κυ-
βερνοασφάλειας για την περίοδο 2020-
2025, όπου τέθηκαν οι στρατηγικοί και οι 
ειδικοί στόχοι σύμφωνα με τις προτάσεις 
της ENISA. Είναι σημαντικό, όμως, η υλο-
ποίηση των στρατηγικών και ειδικών στό-
χων και οι αναγκαίες επιμέρους ρυθμίσεις 
και νομοθετήσεις να γίνονται στο πλαί-
σιο διευρυμένων πολιτικών και κοινωνι-
κών συγκλίσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για 
τo σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση 
των δράσεων με παροχή κινήτρων τόσο 
για επενδύσεις όσο και για συνεργασία με-
ταξύ ιδιωτικών φορέων, του δημοσίου και 
των εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμά-
των. 
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Δημήτρης Κυριαζάνος
Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος»

Η ιδιωτικότητα, το δικαίωμα δηλαδή των ανθρώπων να 
ελέγχουν ελεύθερα και αυτόνομα τις πληροφορίες 

που τους ανήκουν και τους αφορούν φαίνεται να αντιμε-
τωπίζει εκθετικά αυξανόμενες απειλές εν μέσω της εξέλι-
ξης της 4ης βιομηχανικής επανάστασής και της σύγκλισης 
του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο. Στην κλιμάκωση αυτή 
συντελεί και η αναμενόμενη μαζική αύξηση των διασυνδε-
δεμένων κινητών συσκευών όπως συμβαίνει και θα συμβεί 
με την πλήρη εφαρμογή του 5G, του μεγάλης κλίμακας 
Διαδικτύου των Πραγμάτων και της εξέλιξης σε Διαδίκτυο 
των Πάντων. Οι πληροφορίες που μας αφορούν κατακερ-
ματίζονται σε μια σειρά συσκευών όπου κομμάτι-κομμά-
τι αποδομούνται οι κινήσεις, οι απόψεις και οι προτιμήσεις 
μας στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο: στο κινητό μας, στο 
ρολόι μας, στο αμάξι και στις έξυπνες συσκευές που συ-
ναντάμε. Η ιδιωτικότητα της θέσης μας είναι η πρώτη που 
απειλείται καθώς οι νέες υπηρεσίες και δυνατότητες θα 
μας παραδίδονται οπουδήποτε κινούμαστε με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια, πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα. Και ενώ θα 
δυσκολευόμαστε περισσότερο να κατανοούμε την αξία σε 
αυτά τα μικρά άλλα πολυάριθμα κομμάτια ιδιωτικότητας 
που παραχωρούμε, η ικανότητα ανασύνθεσης και συσχέ-
τισης τους σε μεγάλη κλίμακα είναι πραγματικότητα μέσω 
των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και την Τεχνητή Νοη-
μοσύνη. Αν οι απλές δραστηριότητες μας σε ένα μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης μπορούσαν να συνθέσουν το ψυχολο-
γικό προφίλ εκατομμύριων ψηφοφόρων στις ΗΠΑ το 2016 
και να επηρεάσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα (σκάνδαλο 
Cambridge Analytica) τι δυνατότητες συσχετισμού μπο-
ρούμε να έχουμε σήμερα ή θα έχουμε το 2030 όταν το 
5G αναμένεται να είναι σε πλήρη εφαρμογή;

Τα παραπάνω δεν είναι λόγος για να γυρίσουμε την πλά-
τη στις εξελίξεις και να χάσουμε το τραίνο του ψηφια-
κού μετασχηματισμού και της ενδυνάμωσης που προσφέ-
ρουν οι τεχνολογίες αυτές στον κάθε πολίτη. Είναι όμως 
κλήσεις που μας επισημαίνουν ότι η ελευθερία, η ασφά-
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λεια, η ιδιωτικότητα είναι δικαιώματα που 
απειλούνται σε καθεστώς άγνοιας και έλ-
λειψης ενημέρωσης. Επίσης, σε αυτή τη 
λαμπερή νέα εποχή των 4.0 υπηρεσιών 
ό,τι λάμπει δεν είναι απαραίτητα χρυσός 
και δεν αξίζει το αντίτιμο σε παραχώρη-
ση δεδομένων και πληροφοριών. Το τι αξί-
ζει εντέλει και τι όχι την εμπιστοσύνη μας 
από τα συστήματα που επεξεργάζονται 
αυτόνομα τις πληροφορίες που μας αφο-
ρούν δεν μπορεί να λυθεί αποκλειστικά 
τεχνικά ούτε νομικά. Οι πρακτικές και τα 
εργαλεία κυβερνοασφάλειας έρχονται βέ-
βαια να μας προσφέρουν καινοτόμες και 
αυτοματοποιημένες τεχνικές άμυνας που 
η Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ αποτελεί πο-
λύτιμο αρωγό. Τα δε Ευρωπαϊκά πλαίσια 
όπως ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών 
Δεδομένων, η υπό ανάπτυξη Πράξη για 

την Τεχνητή Νοημοσύνη και η νέα οδηγία 
για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών (NIS 2) πρωτοπορούν διε-
θνώς στην νομική, θεσμική και κανονιστική 
μας προστασία εντός της ΕΕ – είναι όμως 
αρκετά; Οι κλήσεις αφύπνισης χτυπάνε 
κατά καιρούς, άλλοτε σε χώρες μακρινές 
και άλλοτε -όπως προσφάτως συνειδη-
τοποιήσαμε- μέσα σε παγιδευμένα τηλέ-
φωνα στο ίδιο το Ευρωπαϊκό και Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο. Το να σηκώσουμε αυτή 
την κλήση ως άνθρωποι που θέλουμε να 
προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα μας ο 
καθένας ξεχωριστά και ως δημοκρατική 
κοινωνία που θέλει να θωρακιστεί ξεκινά 
και καταλήγει με την ενημέρωση μας και 
τη σωστή χρήση των εργαλείων και δυνα-
τοτήτων της τεχνολογίας. 
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Γεώργιος Πατσής, CEO
CEO και συνιδρυτής της Obrela Industries 
Μέλος του Crest EU Council

Η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες, καλείται να αντιμετω-
πίσει τις προκλήσεις που προέρχονται από τον καλ-

πάζοντα ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, αλλά και από 
την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης. Παράλληλα, η 
πορεία της οικονομίας και η ολοένα αυξανόμενη εξάρτη-
ση από την τεχνολογία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις για την άνοδο των ψηφιακών συναλλαγών σε όλα τα 
επίπεδα, τόσο στην ευρύτερη οικονομία όσο και πιο συ-
γκεκριμένα στο Δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά, το 92% των συναλλαγών γίνεται πλέον ψηφι-
ακά ενώ υπάρχουν συζητήσεις ώστε οι κεντρικές τράπε-
ζες ανά τον κόσμο να έχουν ψηφιακό συνάλλαγμα. Οι ηλε-
κτρονικές πληρωμές αναμένεται να αγγίξουν τα 8,49 τρις 
δολάρια το 2022. Η αύξηση αναμένεται να είναι 20,5% 
ετησίως μέχρι το 2030.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και την αύξηση των κυβερνο-
επιθέσεων. Κατά το 2022, 15 εκατομμύρια records εκτέ-
θηκαν σε data breaches. Σύμφωνα, με την Accenture, 43% 
των κυβερνοεπιθέσεων έγιναν σε μικρές επιχειρήσεις και 
μόνο το 14% είχε συστήματα κυβερνοασφάλειας, ενώ το 
66% δέχτηκαν κάποιας μορφής κυβερνοεπίθεσης. Η παν-
δημία οδήγησε σε αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά 
600%.

Η πρόσβαση στην πληροφορία και παρακολούθηση των 
απειλών με τον σωστό τρόπο συμβάλει σε μια καλύτερη 
και πιο προστατευμένη κοινωνία, στην ευημερία των πολι-
τών και στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Η μη έγκαι-
ρη διάγνωση των κινδύνων οδηγεί σε οικονομικές απώ-
λειες. Χρειάζεται μια συντονισμένη αντιμετώπιση για την 
έγκυρη παρακολούθηση των δεδομένων ώστε να υπάρ-
χει καλύτερη προστασία σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με 
αποδεδειγμένη πιστοποίηση των σχετικών φορέων 

Η στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζει ένα αποτελεσμα-
τικό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας με γνώμονα τις επιχειρη-
σιακές ανάγκες και απειλές του εκάστοτε οργανισμού. 
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Χρειάζεται μεθοδολογία και διαχείριση 
των σχετικών κινδύνων ακολουθώντας δι-
εθνή πρότυπα. Οι μηχανισμοί αντιμετώπι-
σης θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν και 
τις οργανωτικές και τεχνολογικές ανάγκες 
του οργανισμού και του κυβερνοχώρου.

Είναι σημαντικό στη χώρα μας να γίνει κα-
λύτερη αξιοποίηση της παρουσίας του 
ENISA και να υπάρχει υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του καθώς και προώθη-
ση της έρευνας και της πιστοποίησης.

Εν κατακλείδι, η κυβερνοασφάλεια δεν εί-
ναι πλέον πολυτέλεια αλλά αναγκαιότη-
τα εφόσον όλες οι συναλλαγές μας έχουν 
ψηφιακό αποτύπωμα το οποίο στα λά-
θος χέρια μπορεί να είναι καταστροφικό 
και πόσο δε μάλλον σε επίπεδο χώρας. Η 
ενίσχυση του τομέα της κυβερνοασφά-
λειας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθή-
κες για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών και να δημιουργηθεί ευημερία. 

Η παρακολούθηση με ειδοποιήσεις στις 
καταστάσεις που απαιτείται μόνο θετικό 
αποτέλεσμα μπορεί να έχει στο κοινωνικό 
σύνολο εφόσον είναι το επόμενο στάδιο 
της προστασίας των δεδομένων και όχι 
απλώς της παρακολούθησης. Η κυβερνο-
ασφάλεια λαμβάνει πλέον χαρακτήρα πα-
γκοσμιοποίησης και τα κράτη θα πρέπει 
να σχεδιάσουν ευέλικτες στρατηγικές για 
τη διαχείριση μελλοντικών κυβερνοαπει-
λών με κοινό γνώμονα τη συνεργασία σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. H νέα επο-
χή απαιτεί «Ασφάλεια παντού». Η Obrela 
Security Industries ως εταιρεία υπηρεσι-
ών κυβερνοασφάλειας με παρουσία σε 17 
χώρες, γραφεία σε πέντε εξ αυτών και με 
επιχειρησιακά κέντρα σε Ελλάδα και Σα-
ουδική Αραβία είναι σε θεση να ανιχνεύ-
ει γρήγορα και με ακρίβεια κυβερνοεπιθέ-
σεις ωστε να προσφέρει την επιθυμητή 
ασφάλεια στους οργανισμούς με την αξι-
οπιστία ενός διεθνούς ομίλου.
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