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Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη γνώση 
τόσο των απειλών της ασφάλειας 

των πληροφοριών όσο και των τεχνο-
λογικών εργαλείων και ασφαλιστικών 
δικλείδων αντιμετώπισης των κινδύνων 
και προστασίας από σχετικές επιθέσεις. 
Ωστόσο, οι τεχνολογίες αποτελούν μόνο 
το ήμισυ της συνολικής λύσης” δήλωσε 
ο κύριος Mark Lobel, Advisory Partner 
της PricewaterhouseCoopers, στο πλαί-
σιο της παρουσίασης που πραγματοποί-
ησε η PWC και τα περιοδικά CIO και CSO 

τον Οκτώβριο 2007, με θέμα Παγκόσμια 
Κατάσταση Ασφάλειας Πληροφοριών 
2007, η οποία βασίζει τα συμπεράσματά 
της στις απαντήσεις 7.200 διευθυντικών 
στελεχών πληροφορικής (CIO), ασφά-
λειας (CSO), ασφάλειας πληροφοριών 
(CISO) και άλλων κατηγοριών, σε περισ-
σότερες από 119 χώρες, από όλους τους 
επιχειρηματικούς τομείς. 

Ο κύριος Lober συνεχίζοντας, τόνισε πως 
“οι διευθυντές ασφάλειας πληροφοριών 

αλλά και οι εξειδικευμένοι επαγγελματί-
ες που στελεχώνουν τα σχετικά τμήματα, 
καλούνται να διαμορφώσουν και να επι-
βάλουν την εσωτερική πολιτική που θα 
διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση και 
προστασία των πληροφοριακών συστη-
μάτων της επιχείρησης… Η αβεβαιότητα 
για την επιχειρηματική αξία των επενδύ-
σεων ασφάλειας θα παραμένει μεγάλη, 
αν οι εταιρείες εξακολουθούν να μην πα-
ρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμ-
μόρφωση των χρηστών ή να εκτιμούν 
τον αντίκτυπο στην εφαρμογή, την πα-
ρακολούθηση της υλοποίησης μέσω με-
τρήσιμων στοιχείων, την επισκόπηση και 
την αναθεώρηση των πολιτικών ασφά-
λειας καθώς και της προστασίας του ιδι-
ωτικού απορρήτου”.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις 
και οι οργανισμοί παγκοσμίως επενδύ-
ουν στις υποδομές, αλλά υστερούν στην 
εφαρμογή, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης μέσω μετρήσιμων στοιχεί-
ων, την επισκόπηση και την αναθεώρηση 
των πολιτικών ασφάλειας καθώς και της 
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Η πλειονότητα των προϋπολογισμών για την

ασφάλεια των πληροφοριών προέρχεται απευθεί-

ας από τα τμήματα πληροφορικής σε ποσοστό 65%, 

σημαντική αύξηση σε σχέση με το 48% για το 2006.
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προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. 
Το 2007, η πλειονότητα των προϋπολο-
γισμών για την ασφάλεια πληροφοριών 
προέρχεται από τα τμήματα πληροφο-
ρικής, ενώ παράλληλα τα τμήματα αυτά 
αποκτούν και τον έλεγχο του συνολικού 
προϋπολογισμού ασφαλείας.

Επιπλέον, ενώ η καταστρατήγηση των 
δεδομένων δημιουργεί ανησυχία για την 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, η 
εφαρμογή τεχνολογιών κρυπτογράφη-
σης παραμένει χαμηλής προτεραιότη-
τας, παρ’ όλο που η μη υιοθέτηση τους 
αποτελεί πολλές φορές την αιτία διαρ-
ροής πληροφοριών.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων και 
των οργανισμών διαθέτουν πλέον δι-
ευθυντές ασφαλείας (CSO) και διευθυ-
ντές ασφάλειας πληροφοριών (CISO) 
σε ποσοστό που ανέρχεται στο 57% 
των ερωτηθέντων το 2007, έναντι 37% 
το 2006. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
επένδυσαν σημαντικά στην υιοθέτηση 
τεχνολογιών προστασίας της ασφάλειας 
των πληροφοριών και στην υλοποίηση 
ασφαλιστικών δικλείδων, όπως εγκα-
τάσταση firewalls (88%), λήψη αντι-
γράφων ασφάλειας - backups - (82%), 
passwords (80%), εγκατάσταση συστη-
μάτων ανίχνευσης κακόβουλου λογισμι-
κού (spyware, ιοί, κ.ά).

Ωστόσο, η επένδυση χρόνου στην εφαρ-
μογή πρακτικών μέτρων παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, το 
63% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι 
δεν ελέγχουν την εφαρμογή των πολι-
τικών ασφαλείας από τους υπαλλήλους 
τους, ενώ λιγότεροι από τους μισούς 
(48%) αξιολόγησαν και επανεξέτασαν 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
και διαδικασιών ασφαλείας τη χρονιά 
που πέρασε.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δε διαθέ-
τουν καταγεγραμμένες διαδικασίες για 
την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλει-
ας των πληροφοριών. Λιγότερες από το 
ένα τρίτο των επιχειρήσεων (31%) δια-
θέτουν μηχανισμούς εφαρμογής της πο-
λιτικής και των διαδικασιών, ενώ μόλις 
το 28% συλλέγει στοιχεία σε σχέση με 
μετρήσιμους δείκτες για την προστασία 
της ασφάλειας και την εφαρμογή των δι-
κλείδων ασφάλειας. 

Η πληροφορική
σε ηγετικό ρόλο
Τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ πιθανόν 
τα τμήματα πληροφορικής να είναι αρ-
μόδια, τόσο για τη βελτίωση του εσωτε-
ρικού πλαισίου ασφάλειας (πρωτόκολλο 
ασφάλειας), όσο και για την ευθυγράμ-
μιση των δαπανών για την ασφάλεια με 
τους επιχειρηματικούς στόχους. Παρα-
τηρείται, ότι περισσότερα εξειδικευμένα 
στελέχη για την ασφάλεια των πληρο-
φοριών αναφέρονται πλέον στον διευ-
θυντή πληροφορικής (CIO), σε ποσοστό 
38% το 2007 έναντι 33% το 2006, και 
στον διευθυντή τεχνολογίας(CTO) σε πο-
σοστό 15% το 2007 έναντι 6% το 2006. 
Αντίστοιχα, όλο και περισσότερα διευ-
θυντικά στελέχη για την ασφάλεια των 
πληροφοριών υπόκεινται σε πολλαπλές 
γραμμές αναφοράς, συμπεριλαμβανο-
μένου του διευθυντή διαχείρισης κιν-
δύνων και του οικονομικού διευθυντή 
(CFO) - σε ποσοστά από 6% έως 9%, για 

την πρώτη περίπτωση, και από 7% έως 
11%, για τη δεύτερη. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας δείχνουν ότι, στην παρούσα 
φάση, η πλειονότητα των προϋπολογι-
σμών για την ασφάλεια των πληροφο-
ριών προέρχεται απευθείας από τα τμή-
ματα πληροφορικής σε ποσοστό 65%, 
σημαντική αύξηση σε σχέση με το 48% 
για το 2006. Αντίστοιχα, παρατηρείται 
μείωση στους προϋπολογισμούς άλλων 
τμημάτων για δαπάνες που αφορούν 
στην ασφάλεια των πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το 
2007 των μονάδων Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης προβλέπει δαπάνες της τάξης 
του 9% για την ασφάλεια των πληροφο-
ριών, από 18% που ήταν το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2006. Τα τμήματα οικονο-
μικών υπηρεσιών διαθέτουν 15% του 
προϋπολογισμού τους, ενώ το 2006 δι-
έθεταν το 19%. Όλα τα υπόλοιπα τμή-
ματα διαθέτουν μόνο το 4% του προϋ-
πολογισμού τους για την ασφάλεια των 
πληροφοριών, έναντι 18% που ήταν το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2006. Για πρώ-
τη φορά, στο διάστημα των 4 τελευταί-
ων χρόνων διεξαγωγής της έρευνας, πα-
ρατηρείται μεγαλύτερος διαχωρισμός 
με πολλές γραμμές αναφοράς για την 
ασφάλεια των πληροφοριών σε διαφο-
ρετικά τμήματα.

Στην παρούσα φάση, εντοπίζεται χάσμα 
σε σχέση με την ευθυγράμμιση των δα-
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πανών ασφάλειας πληροφοριών με τους 
στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης. 
Μόνο το 30% των ερωτηθέντων ανέφε-
ραν, ότι η πολιτική ασφαλείας της επι-
χείρησής τους είναι πλήρως ευθυγραμ-
μισμένη με τους βασικούς στρατηγικούς 
της στόχους.

Ακόμη λιγότεροι (22%) πιστεύουν, πως 
οι δαπάνες για την ασφάλεια είναι πλή-
ρως ευθυγραμμισμένες με τους στρατη-
γικούς στόχους της επιχείρησης. Παρα-
τηρείται έλλειψη συνεννόησης μεταξύ 
των Διευθυνόντων Συμβούλων (CEO), 
των Διευθυντών Πληροφορικής (CIO) 
και των Διευθυντών Ασφάλειας (CSO), 
όσον αφορά στις προτεραιότητες και το 
κόστος των υπηρεσιών Ασφάλειας.

Το απόρρητο αποτελεί μια υπηρεσία 
ιδιαίτερης βαρύτητας, αλλά είναι τε-
λευταία στη λίστα των προτεραιοτήτων 
μιας επιχείρησης. Οι περισσότερες επι-
χειρήσεις αναφέρουν οφέλη από την 
εφαρμογή μέσων προστασίας του ιδιω-
τικού απορρήτου, εντούτοις υπάρχουν 
κρίσιμοι τομείς που οι επιχειρήσεις εί-
ναι ακόμα αδύνατες. Μόνο το ένα τρίτο 
(33%) των ερωτηθέντων τηρούν ακρι-
βές αρχείο για τη θέση στην οποία βρί-
σκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα και 
τις δικαιοδοσίες σε αυτά. Ομοίως, μόνο 
το 24% αρχειοθετεί τους εξωτερικούς 
συνεργάτες που κάνουν χρήση των δε-
δομένων της επιχείρησης. Η κρυπτο-
γράφηση (encryption) των δεδομένων 
δεν αποτελεί προτεραιότητα, παρ’ όλο 
που έχει εντοπιστεί πως η μη υιοθέτη-
σή της αποτελεί τη βασική αιτία διαρρο-
ής πληροφοριών. Αξιοσημείωτο είναι, 
ότι για πρώτη φορά διαφαίνεται πως οι 
υπάλληλοι συχνά αποτελούν τη βασι-
κή απειλή για την ασφάλεια των πλη-
ροφοριών. Οι περισσότεροι από τους 
ερωτηθέντες (69%) εκφράζουν την πε-

ποίθηση ότι τόσο οι πρώην όσο και οι 
νυν υπάλληλοι μιας επιχείρησης αποτε-
λούν την πλέον συνηθισμένη πηγή πα-
ραβιάσεων, με τους hackers να έρχονται 
δεύτεροι (41%).

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως τα δεδο-
μένα έχουν κατά πολύ αλλάξει από 
το 2005, όπου οι hackers κατείχαν την 
πρωτοκαθεδρία με ποσοστό 63%, ενώ 
η εσωτερική απειλή (υπάλληλοι) είχε 
το 33%. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email) και η κακόβουλη χρήση έγκυ-
ρων λογαριασμών πρόσβασης σε συ-
στήματα θεωρούνται οι βασικές μέθο-
δοι παραβιάσεων. Ωστόσο, μόνο το 52% 
των ερωτηθέντων υιοθετούν μεθόδους 

ασφαλείας που αφορούν στο προσωπι-
κό. Η έρευνα καταδεικνύει ακόμα ότι οι 
επιχειρήσεις αγωνίζονται να επεκτείνουν 
τα μέτρα ασφαλείας ως προς τους “τρί-
τους”. Το 70% των ερωτώμενων έχουν 
αμφιβολίες ή δεν είναι καθόλου σίγου-
ροι για την αξιοπιστία των συνεργατών ή 
των προμηθευτών τους σε σχέση με την 
ασφάλεια των πληροφοριών και το 55% 
δεν είναι αρκετά ή καθόλου σίγουρο για 
την αξιοπιστία των εξωτερικών συνερ-
γατών στους οποίους έχουν εκχωρήσει 
λειτουργίες (outsourcing).

Πρωτοπόροι και ουραγοί 
Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών υπερέχει όλων των άλλων επι-
χειρηματικών τομέων στην υιοθέτηση 
πολιτικών και διαδικασιών για την ασφά-
λεια των πληροφοριών. Αξιόλογη πρό-
οδος έχει σημειωθεί συγκριτικά με το 
2006. Ποσοστό της τάξης του 71% απά-
ντησε, πως η επιχείρηση για την οποία 
εργάζεται διαθέτει συνολική στρατηγι-
κή ασφάλειας. Το αντίστοιχο ποσοστό 
πέρυσι ήταν 57%. Το αντίστοιχο ποσο-
στό των ερωτηθέντων από όλους τους 
άλλους τομείς των επιχειρήσεων ήταν 
57%.

 Περισσότεροι από τους μισούς ερωτη-
θέντες (53%), που προέρχονται από το 
Δημόσιο Τομέα, ανέφεραν πως οι υπη-
ρεσίες φυσικής ασφάλειας και ασφάλει-
ας πληροφοριών των οργανισμών στους 
οποίους εργάζονται είναι εντελώς απο-
μονωμένες μεταξύ τους, αναφορικά 
με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν. Το 61% των δημόσιων ορ-
γανισμών δεν απαιτούν από τους εργα-
ζομένους τους να εκπαιδεύονται στην 
εφαρμογή των μεθόδων ασφαλείας. Οι 
δημόσιοι οργανισμοί χωρών ανά τον κό-
σμο δαπανούν περισσότερα από ποτέ 
για την ασφάλεια (15,2% των προϋπο-
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λογισμών πληροφορικής τους), γεγονός 
που αποτελεί σαφή αύξηση από τα επί-
πεδα του 2005 και του 2004 (12,6% και 
8,7% αντιστοίχως). Περισσότεροι από 
τα τρία τέταρτα (76%) των δημόσιων ορ-
γανισμών δεν έχουν ακόμη καθιερώσει 
κανόνες ασφαλείας για τους εξωτερικούς 
προμηθευτές και πωλητές και 62% δεν 
απαιτούν ακόμη από τα τρίτα μέρη να 
συμμορφώνονται με τις πολιτικές ιδιω-
τικότητάς τους. Παρόλο που οι εταιρείες 
παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων 
και λιανικού εμπορίου έχουν σημειώ-
σει πρόοδο φέτος - συγκριτικά με πέ-
ρυσι - στην κωδικοποίηση διαβιβαζό-
μενων δεδομένων (60% το ποσοστό για 
το 2007 έναντι 45% για το 2006), πολ-
λές χρειάζεται να προχωρήσουν στην 
κωδικοποίηση τομέων όπου μπορεί να 
προκληθεί διαρροή πληροφοριών, συ-
μπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
ευαίσθητων πληροφοριών σε βάσεις 

δεδομένων (49%), ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές (58%) και αρχεία αντιγράφων 
ασφαλείας (62%).

Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των 
επιχειρήσεων από τον χώρο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) & της Ψυ-
χαγωγίας (44% το ποσοστό για το 2007 
& 30% για το 2006), οι οποίες διαθέτουν 
και εφαρμόζουν στρατηγική ασφάλειας. 
Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κλάδος υπο-
λείπεται του συνόλου των βιομηχανιών, 
που εφαρμόζουν στρατηγική ασφαλεί-
ας σε ποσοστό 57% κατά μέσο όρο. Οι 
επιχειρήσεις των ΜΜΕ έχουν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να αναφέρουν φέτος 
παραβιάσεις Ασφάλειας, οι οποίες εκ-
μεταλλεύονται τις γνωστές αδυναμίες 
των λειτουργικών συστημάτων (53% το 
2007 έναντι 41%το 2006). Αυτό το πο-
σοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από 
το μέσο όρο της αγοράς (35%).

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης υπολείπονται στη χρήση 
passwords (68% το ποσοστό για τη βι-
ομηχανία των MME έναντι 80% για την 
επιχειρηματική κοινότητα στο σύνολό 
της), στη χρήση firewalls (57% το ποσο-
στό για τη βιομηχανία των MME, ένα-
ντι 62% για την επιχειρηματική κοινότη-
τα στο σύνολό της) και στη διασφάλιση 
της ύπαρξης διακριτών ορίων ανάμεσα 
στα διάφορα τμήματα, κατά την εφαρμο-
γή των μέτρων ασφαλείας (46% το ποσο-
στό που αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις του 
τομέα των ΜΜΕ, έναντι 53% για την επι-
χειρηματική κοινότητα στο σύνολό της).

Μόνο το 29% των επιχειρήσεων εφαρ-
μόζει συγκεκριμένη πολιτική για την 
Ασφάλεια των συστημάτων κατά την 
ανάπτυξή τους (System Development 
Life Cycle).




