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Εισαγωγή
Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη,
Η ψηφιοποίηση και η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών σε όλες
τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής ανοίγει έναν νέο κόσμο ευκαιριών. Συγχρόνως,
οι κίνδυνοι για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να πέσουν θύματα
εγκλημάτων ή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί, το ίδιο και οι κοινωνικές
και οικονομικές επιπτώσεις τους.
Στην ΕΕ, η κυβερνοασφάλεια εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η ΕΕ
διαδραματίζει έναν ρόλο στη δημιουργία ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου εντός της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για συνεργασία των
κρατών μελών με αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή αυτονομία μας αποτελούν πλέον θέμα
στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Συνεχίζουν να υπάρχουν
αδυναμίες στη διακυβέρνηση της κυβερνοασφάλειας τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, αν και σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό βλάπτει
την ικανότητά μας να περιορίζουμε και, όταν είναι αναγκαίο, να αντιμετωπίζουμε τις
κυβερνοεπιθέσεις. Η παραπληροφόρηση, που συχνά ενορχηστρώνεται από χώρες
εκτός ΕΕ, σημειώνει αύξηση, όπως καταδεικνύεται για άλλη μια φορά στη διάρκεια
της φετινής πανδημίας Covid-19. Αυτό αποτελεί μια απειλή για την κοινωνική συνοχή
στις κοινωνίες μας και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στα δημοκρατικά μας
συστήματα, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
Το 2018, μια έρευνα στα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ έδειξε ότι, έως τότε,
περίπου τα μισά από αυτά δεν είχαν διενεργήσει έλεγχο με αντικείμενο την
κυβερνοασφάλεια. Έκτοτε, τα ΑΟΕ μας έχουν εντατικοποιήσει τις ελεγκτικές εργασίες
τους σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των
δεδομένων, στην ετοιμότητα των συστημάτων έναντι κυβερνοεπιθέσεων και στην
προστασία βασικών συστημάτων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Είναι εύλογο ότι δεν
μπορούν να δημοσιεύονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι, καθώς ορισμένοι ενδεχομένως
αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες (εθνικής ασφάλειας).
Κατά το τρέχον έτος, η κρίση της Covid-19 δοκιμάζει τον οικονομικό και κοινωνικό
ιστό των κοινωνιών μας. Δεδομένης της εξάρτησής μας από την τεχνολογία των
πληροφοριών, μια «κρίση του κυβερνοχώρου» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει
την επόμενη πανδημία. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να ενισχύσουμε την
ανθεκτικότητα των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών και ψηφιακών υποδομών
έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

7
Ελπίζουμε ότι η επισκόπηση που παρέχεται στην παρούσα επιτομή θα κινητοποιήσει
περαιτέρω το ενδιαφέρον των δημόσιων ελεγκτών σε όλη την Ένωση σχετικά με
αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Πρόεδρος της Επιτροπής Επαφών
και επικεφαλής του έργου
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Συνοπτική παρουσίαση
I Η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή αυτονομία μας αποτελούν πλέον θέμα

στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και, καθώς το επίπεδο της
απειλής αυξάνεται, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να
προστατεύσουμε τα κρίσιμα συστήματα πληροφοριών και τις ψηφιακές υποδομές
μας έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την άμυνα ή τα συστήματα υγείας μας, αλλά αφορά και
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των επιχειρηματικών
μοντέλων και της διανοητικής ιδιοκτησίας μας. Σε τελική ανάλυση, η
κυβερνοασφάλεια αφορά την προστασία των δημοκρατικών κοινωνιών μας, της
ανεξαρτησίας μας ως Ευρωπαίων και του τρόπου που συμβιώνουμε.

II Στην πρώτη ενότητα της παρούσας τρίτης επιτομής της Επιτροπής Επαφών

ορίζεται τι σημαίνει η κυβερνοασφάλεια. Περιγράφεται γιατί η κυβερνοασφάλεια
αποτελεί πρόκληση για τις δημόσιες αρχές, τις εταιρείες και τα άτομα, και
επισημαίνεται το νέο φαινόμενο της παραπληροφόρησης, που αποτελεί αυξανόμενη
απειλή για την κοινωνική συνοχή των κοινωνιών και των δημοκρατικών συστημάτων
μας. Επίσης, εξηγούνται οι αρμοδιότητες και οι παράγοντες της ΕΕ που σχετίζονται με
την κυβερνοασφάλεια, η σχετική στρατηγική και νομοθεσία, καθώς και η ενωσιακή
χρηματοδότηση που διατίθεται σε αυτό τον τομέα.

III Στο δεύτερο μέρος της επιτομής συνοψίζονται τα αποτελέσματα επιλεγμένων

ελέγχων που διενεργήθηκαν από 12 συνεισφέροντα ΑΟΕ κρατών μελών και από το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα οποία δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2014 και 2020. Στο
πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων εξετάστηκαν σημαντικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας,
όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ακεραιότητα των
εθνικών κέντρων δεδομένων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και η εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών κυβερνοασφάλειας σε ευρύτερο
πλαίσιο.

IV Το τρίτο μέρος της επιτομής περιέχει λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για τους

επιλεγμένους ελέγχους, μαζί με μια σύνοψη άλλων ελέγχων που σχετίζονται με το
θέμα της κυβερνοασφάλειας οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί από τα ΑΟΕ.

9

ΜΕΡΟΣ Ι – Η κυβερνοασφάλεια στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο
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Τι είναι η κυβερνοασφάλεια;

1 Δεν υπάρχει τυποποιημένος καθολικός ορισμός της κυβερνοασφάλειας. Στο

παρόν έγγραφο, με τον όρο κυβερνοασφάλεια αναφέρονται οι δραστηριότητες που
απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των
χρηστών τους και των προσώπων που υφίστανται τις συνέπειες κυβερνοαπειλών.
Περιλαμβάνει την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση
κυβερνοπεριστατικών, και την ανάκαμψη από αυτά. Τα κυβερνοπεριστατικά μπορεί
να είναι εσκεμμένα ή μη, και κυμαίνονται από την τυχαία κοινολόγηση πληροφοριών
έως επιθέσεις κατά επιχειρήσεων και υποδομών ζωτικής σημασίας, και από την κλοπή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως και την παρέμβαση σε δημοκρατικές
διαδικασίες, ακόμη και σε εκλογές και γενικευμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης
που έχουν στόχο να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο.

Η κυβερνοασφάλεια επηρεάζει την καθημερινή ζωή όλων
των πολιτών της ΕΕ

2 Η κυβερνοασφάλεια επηρεάζει την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών της ΕΕ,

όποτε χρησιμοποιούμε προσωπικές συσκευές τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ)
όπως έξυπνα τηλέφωνα, δίκτυα WIFI, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικές
τραπεζικές υπηρεσίες. Το 2020, περισσότερο από ποτέ, το ζήτημα δεν είναι πλέον εάν
θα συμβούν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αλλά πώς και πότε θα συμβούν. Αυτό μας
αφορά όλους: άτομα, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές. Η εικόνα 1 απεικονίζει πώς η
ΕΕ υποστηρίζει την κυβερνοασφάλεια και έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την
προστασία των καθημερινών ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων των πολιτών από τις
κυβερνοεπιθέσεις. Η προστασία των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών και
ψηφιακών υποδομών έναντι των κυβερνοεπιθέσεων έχει καταστεί στρατηγική
πρόκληση.
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Εικόνα 1 – Η ΕΕ υποστηρίζει την κυβερνοασφάλεια στην καθημερινή
ζωή των πολιτών της ΕΕ

Πηγή: ΕΕΣ, τα εικονίδια δημιουργήθηκαν από την Pixel perfect μέσω του https://flaticon.com.

Υπάρχουν πολλά είδη απειλών για την κυβερνοασφάλεια

3 Τα πολλά είδη απειλών για την κυβερνοασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι

κοινωνίες μας μπορούν να ταξινομηθούν είτε σύμφωνα με αυτό που προκαλούν στα
δεδομένα –κοινολόγηση, τροποποίηση, καταστροφή ή άρνηση πρόσβασης– είτε
σύμφωνα με τις βασικές αρχές ασφάλειας των πληροφοριών που παραβιάζουν
(βλέπε γράφημα 1).
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Γράφημα 1 - Είδη απειλών και αρχές ασφάλειας των πληροφοριών που
θέτουν σε κίνδυνο

Λουκέτο = χωρίς αντίκτυπο στην ασφάλεια· Θαυμαστικό = η ασφάλεια σε κίνδυνο.
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1.

4 Κάθε φορά που μια συσκευή συνδέεται στο διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές, η

λεγόμενη «επιφάνεια επίθεσης» αυξάνεται. Η εκθετική ανάπτυξη του «διαδικτύου
των πραγμάτων» (Internet of Things-IoT), του υπολογιστικού νέφους, των μαζικών
δεδομένων και της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας συνοδεύονται από αυξημένη
έκθεση των τρωτών σημείων, που παρέχει στους επιτιθέμενους τη δυνατότητα να
στοχεύουν ολοένα και περισσότερα θύματα. Η ποικιλία των ειδών επιθέσεων και η
αυξανόμενη πολυπλοκότητά τους δυσχεραίνει την παρακολούθηση των εξελίξεων 2.
Στο πλαίσιο 1 παρατίθενται παραδείγματα πιθανών κυβερνοεπιθέσεων.

1

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Cybersecurity in the European Union and Beyond:Exploring the
Threats and Policy Responses», μελέτη για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Σεπτέμβριος 2015.

2

ENISA, «ENISA Threat Landscape Report 2017», 18 Ιανουαρίου 2018.
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Πλαίσιο 1
Είδη κυβερνοεπιθέσεων
Το κακόβουλο λογισμικό (malware) είναι σχεδιασμένο για να προκαλεί βλάβες
σε συσκευές ή δίκτυα. Μπορεί να περιλαμβάνει ιούς, δούρειους ίππους,
λυτρισμικό, λογισμικά σκουλήκια, προγράμματα διαφημίσεων και
κατασκοπευτικό λογισμικό (π.χ. NotPetya).
Το λυτρισμικό (ransomware) κρυπτογραφεί τα δεδομένα, εμποδίζοντας την
πρόσβαση των χρηστών στα αρχεία τους έως ότου καταβληθούν λύτρα, συνήθως
σε κρυπτονόμισμα, ή εκτελεστεί κάποια ενέργεια. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι
επιθέσεις με λυτρισμικό είναι οι συνηθέστερες σε όλους τους τομείς, ενώ τα είδη
λυτρισμικού σημειώνουν πρωτοφανή αύξηση στον αριθμό τα τελευταία χρόνια
(π.χ. Wannacry 3).
Αύξηση σημειώνουν επίσης οι επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας
(Distributed Denial of Service – DDoS), οι οποίες καθιστούν μη διαθέσιμες
υπηρεσίες και πόρους κατακλύζοντάς τους με περισσότερα αιτήματα από όσα
μπορούν να διαχειριστούν. Ένα τρίτο των οργανισμών αντιμετώπισε επιθέσεις
αυτού του είδους το 2017 4.
Οι διαδικτυακές επιθέσεις αποτελούν μια ελκυστική μέθοδο με την οποία οι
παράγοντες απειλής μπορούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας
διαδικτυακά συστήματα και υπηρεσίες ως φορέα της απειλής. Καλύπτουν ευρεία
επιφάνεια επίθεσης, που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επιστράτευση
κακόβουλων διευθύνσεων URL ή κακόβουλων σεναρίων που κατευθύνουν τον
χρήστη ή το θύμα στον επιθυμητό δικτυακό τόπο ή την τηλεφόρτωση
κακόβουλου περιεχομένου (επιθέσεις τύπου «watering hole»1, επιθέσεις τύπου
«drive-by»2) και την εισροή κακόβουλου κώδικα σε έναν νόμιμο αλλά ευάλωτο
ιστότοπο με σκοπό τη κλοπή πληροφοριών («formjacking»3) για οικονομικό
κέρδος ή κλοπή πληροφοριών 5.
Οι χρήστες μπορούν να χειραγωγηθούν ώστε να εκτελέσουν εν αγνοία τους μια
ενέργεια ή να κοινολογήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτή η τεχνική μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για κλοπή δεδομένων ή κυβερνοκατασκοπεία, και είναι
γνωστή ως κοινωνική μηχανική. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους,
αλλά μια συνηθισμένη μέθοδος είναι το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing). Ο
χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα που μοιάζει να προέρχεται από αξιόπιστη
πηγή, σκοπός του οποίου είναι να παραπλανηθεί ώστε να αποκαλύψει
πληροφορίες ή να κάνει κλικ σε συνδέσμους που θα μολύνουν τις συσκευές με
κακόβουλο λογισμικό. Περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη ανέφεραν έρευνες
για τέτοιου είδους δικτυακές επιθέσεις 6.
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Το πιο ειδεχθές ίσως είδος απειλής είναι οι προηγμένες συνεχείς απειλές
(advanced persistent threats-APT). Αυτές οι απειλές προέρχονται από
εξελιγμένους εισβολείς που επιδίδονται σε μακρόχρονη παρακολούθηση και
κλοπή δεδομένων, έχοντας μερικές φορές ως σκοπό την πρόκληση καταστροφής.
Στόχος τους είναι να μην εντοπιστούν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.
Οι APT συχνά συνδέονται με τη δράση κρατικών υπηρεσιών και έχουν στόχο
ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς όπως η τεχνολογία, η άμυνα και οι υποδομές
ζωτικής σημασίας. Αυτού του είδους η κυβερνοκατασκοπεία θεωρείται πως
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνόλου των
κυβερνοπεριστατικών 7.

3

Το λυτρισμικό WannaCry εκμεταλλευόταν κενά ασφάλειας ενός πρωτοκόλλου των
Windows της Microsoft που επέτρεπαν την εξ αποστάσεως απόκτηση του ελέγχου
οποιουδήποτε υπολογιστή. Αφού ανακάλυψε το κενό ασφάλειας, η Microsoft εξέδωσε μια
επιδιορθωτική ενημέρωση (patch). Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές δεν
ενημερώθηκαν και πολλοί ήταν αυτοί που μολύνθηκαν στη συνέχεια. Πηγή: A. Greenberg,
«Hold North Korea Accountable For Wannacry—and the NSA, too», WIRED,
19 Δεκεμβρίου 2017.

4

Ευρωπόλ, «Internet Organised Crime Threat Assessment 2018».

5

ENISA, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20 Οκτωβρίου 2020.

6

Ευρωπόλ, βλέπε ανωτέρω, 2018.

7

European Centre for Political Economy, «Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed
to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?», έκτακτο έγγραφο
αριθ. 2/18, Φεβρουάριος 2018.
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Οι οικονομικές επιπτώσεις των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο
είναι σημαντικές

5 Η απειλή των επιθέσεων και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί

μείζον ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Ήδη το 2016, στο 80 % των επιχειρήσεων της ΕΕ
είχε ανακύψει τουλάχιστον ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας 8. Το 2018, 40 % των
συμμετεχόντων σε έρευνα από οργανισμούς που χρησιμοποιούν ρομποτική ή
αυτοματισμό ανέφεραν ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων θα ήταν η κρισιμότερη
συνέπεια μιας κυβερνοεπίθεσης στα συστήματά τους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι
γνωρίζουν την ύπαρξη διαταρακτικών κινδύνων του κυβερνοχώρου, οι εταιρείες
συχνά δεν διαθέτουν κάποιο σύστημα αντιμετώπισής τους 9.

6 Έκτοτε, ο αριθμός των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η σοβαρότητά τους και το

οικονομικό κόστος τους συνεχίζουν να αυξάνονται. Στον βαθμό που μπορεί να
εκτιμηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις του, το κυβερνοέγκλημα θα κοστίζει στην
παγκόσμια οικονομία 6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2021,
σημειώνοντας άνοδο από το εκτιμώμενο το 2015 ποσό ύψους 3 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων 10, σε σύγκριση με εκτιμώμενο παγκόσμιο ΑΕΠ ύψους
138 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Το κόστος του κυβερνοεγκλήματος
περιλαμβάνει ζημία και καταστροφή δεδομένων, κλοπή χρημάτων, απώλεια
παραγωγικότητας, κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, κλοπή προσωπικών και
οικονομικών δεδομένων, διαταραχή της κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
μετά την επίθεση, δυσφήμιση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)
εκτιμά ότι το μέσο κόστος των κυβερνοπεριστατικών αυξήθηκε κατά 72 % μεταξύ
2015 και 2020 11.

8

Ευρωπόλ, «Internet Organised Crime Threat Assessment 2017».

9

PWC, Global State of Information Security (GSISS), Survey – Strengthening digital society
against cyber shocks, 2017.

10

Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, με τη χορηγία του ομίλου
Herjavec Group, 2019.

11

ΕΣΣΚ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, Systemic cyber risk,
Φεβρουάριος 2020.
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7 Το κυβερνοέγκλημα πλήττει ποικιλοτρόπως τους διάφορους οικονομικούς

τομείς, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του 2020 12: υπήρξε το πλέον
διαταρακτικό φαινόμενο απάτης στην κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, στον
τομέα της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και
στον τομέα της υγείας (βλέπε πλαίσιο 2)· αποτέλεσε επίσης το δεύτερο κατά σειρά
περισσότερο διαταρακτικό φαινόμενο απάτης στον χρηματοπιστωτικό, και στον
βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα.

Πλαίσιο 2
Εκβιασμός Φινλανδών ασθενών που υποβάλλονταν σε
ψυχοθεραπεία με κλοπή προσωπικών ιατρικών δεδομένων μεταξύ
2018 και 2019
Ασθενείς μιας μεγάλης φινλανδικής ψυχοθεραπευτικής κλινικής με παραρτήματα
σε όλη τη χώρα προσεγγίστηκαν μεμονωμένα το 2020 από έναν εκβιαστή, μετά
την κλοπή των προσωπικών δεδομένων τους τον Νοέμβριο του 2018, ενώ υπήρξε
ακόμα μια πιθανή παραβίαση τον Μάρτιο του 2019. Τα δεδομένα φαίνεται να
περιλάμβαναν προσωπικά αρχεία ταυτοποίησης και σημειώσεις για αυτά που
συζητούνταν στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες.
Τόσο η κλινική όσο και οι ασθενείς κλήθηκαν να πληρώσουν στον εκβιαστή λύτρα
σε bitcoin, ώστε να μην δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα. Έπειτα από το
περιστατικό αυτό, η φινλανδική κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο 13.

8 Το 2019 η Ευρωπόλ

υπογράμμισε και πάλι τη μόνιμη και επίμονη φύση σειράς
βασικών απειλών που εγκυμονεί το κυβερνοέγκλημα:
o

14

οι επιθέσεις με λυτρισμικό παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή· στοχεύουν με
ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια, γίνονται περισσότερο επικερδείς και προκαλούν
μεγαλύτερη οικονομική ζημία. Εφόσον το λυτρισμικό παρέχει ένα σχετικά εύκολο
εισόδημα στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου και συνεχίζει να προκαλεί

12

PWC, Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey,
2020.

13

BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach,
26 Οκτωβρίου 2020.

14

Ευρωπόλ, «Internet Organised Crime Threat Assessment 2018».
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σημαντική ζημία και οικονομικές απώλειες, είναι πιθανό να παραμείνει η
μεγαλύτερη απειλή του κυβερνοεγκλήματος·
o

το ηλεκτρονικό ψάρεμα και τα ευάλωτα πρωτόκολλα απομακρυσμένης
επιφάνειας εργασίας είναι οι κύριοι φορείς μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό·
και

o

τα δεδομένα παραμένουν βασικός στόχος, προϊόν και παράγοντας διευκόλυνσης
του κυβερνοεγκλήματος.

9 Ομοίως, στην έκθεσή του του 2020 με τίτλο «Main incidents in the EU and

worldwide» 15, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια
(ENISA) παραθέτει σειρά από παραδείγματα περιστατικών κυβερνοασφάλειας (βλέπε
πλαίσιο 3).

15

ENISA, Main incidents in the EU and worldwide – January 2019 to April 2020,
Οκτώβριος 2020.
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Πλαίσιο 3
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια
(ENISA): Περιστατικά σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, την περίοδο
2019-2020
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου verifications.io υπέστη σημαντική
παραβίαση δεδομένων λόγω της μη προστατευόμενης βάσης δεδομένων
MongoDB. Διέρρευσαν δεδομένα από περισσότερα από 800 εκατομμύρια
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες
οι οποίες περιλάμβαναν αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία.
Πάνω από 770 εκατομμύρια διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
21 εκατομμύρια μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης εκτέθηκαν σε ένα δημοφιλές
φόρουμ χάκερ που φιλοξενούσε η υπηρεσία υπολογιστικού νέφους MEGA1.
Πρόκειται για τη σημαντικότερη συλλογή παραβιασμένων προσωπικών
διαπιστευτηρίων στην ιστορία, η οποία ονομάστηκε «Collection #1»
Ο πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης Citrix έπεσε
θύμα στοχευμένης κυβερνοεπίθεσης. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα
συστήματα του Citrix, οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν διάφορα κρίσιμα τρωτά
σημεία του λογισμικού, όπως το CVE-2019-19781, και χρησιμοποίησαν μια
τεχνική αποκαλούμενη «ψεκασμός κωδικού πρόσβασης».
Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπολογιστικού νέφους iNSYNQ19 αντιμετώπισε
μια επίθεση λυτρισμικού που εμπόδισε την πρόσβαση των πελατών στα
δεδομένα τους για περισσότερο από μια εβδομάδα, αναγκάζοντας τους πελάτες
να βασιστούν στα τοπικά εφεδρικά αντίγραφα.

10 Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι κυβερνοεπιθέσεις που είναι σχεδιασμένες να

προκαλέσουν μόνιμη ζημία διπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019, κυρίως στον
μεταποιητικό τομέα. Αντίθετα με τις συμβατικές επιθέσεις λυτρισμικού, αυτές οι
επιθέσεις αποτελούν πράξεις δολιοφθοράς που διαγράφουν μόνιμα ή προκαλούν με
άλλους τρόπους ανεπανόρθωτη ζημία σε εταιρικά δεδομένα (βλέπε πλαίσιο 4).
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Πλαίσιο 4
Καταστροφικό λυτρισμικό - οι επιθέσεις «Germanwiper» του 2019
Το 2019, εντοπίστηκε μια σειρά επιθέσεων λυτρισμικού με στόχο εταιρείες που
δραστηριοποιούνταν στη Γερμανία. Το λυτρισμικό, που έλαβε το προσωνύμιο
Germanwiper, έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά τα μολυσμένα αρχεία με μηδέν
και ένα, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την ανάκτηση των αρχείων.
Το λυτρισμικό διαδίδεται μέσω εκστρατειών ηλεκτρονικού «ψαρέματος»
(phishing) και ειδικότερα στόχευε προσωπικό ανθρώπινων πόρων σε κορυφαίες
εταιρείες, καθώς ενσωματώθηκε σε ψευδείς αιτήσεις εργασίας 16.

Η αυξανόμενη επίγνωση των απειλών για την
κυβερνοασφάλεια συμβαδίζει με την αυξανόμενη συχνότητά
τους

11 Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, τα επίπεδα επίγνωσης και αναγνώρισης αυτών των

κινδύνων ήταν ακόμη αρκετά χαμηλά. Το 2017 ποσοστό 69 % των επιχειρήσεων της
ΕΕ αγνοεί ή κατανοεί ελάχιστα τυχόν έκθεσή τους σε κυβερνοαπειλές 17 και ποσοστό
60 % δεν έχει ποτέ προβεί σε εκτίμηση των δυνητικών οικονομικών ζημιών 18.
Επιπλέον, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα του 2018, το ένα τρίτο των οργανισμών θα
προτιμούσε να καταβάλει τα λύτρα παρά να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην
ασφάλεια πληροφοριών 19.

16

17

Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, άνευ
ημερομηνίας.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ενημερωτικό δελτίο για την κυβερνοασφάλεια, Σεπτέμβριος 2017.

18

Στις ζημίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται: απώλεια εσόδων, κόστος αποκατάστασης
βλαβών συστημάτων, πιθανές υποχρεώσεις για κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία ή
πληροφορίες, παροχή κινήτρων για τη διατήρηση πελατών, υψηλότερα ασφάλιστρα,
αυξημένες δαπάνες προστασίας (νέα συστήματα, εργαζόμενοι, κατάρτιση), δυνητικό
κόστος συμμόρφωσης ή δικαστικά έξοδα.

19

NTT Security, Risk: Value 2018 Report.
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12 Το Ευρωβαρόμετρο του 2020 για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην

κυβερνοασφάλεια 20 διαπιστώνει την αυξανόμενη πληροφόρηση και ανησυχία των
πολιτών της ΕΕ:
o

οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι πιθανότερο να ανησυχούν
για την ενδεχόμενη κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους
(46 %), για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών τους (41 %), για το ότι δεν
μπορούν να ελέγξουν από κοντά τα προϊόντα ή να ζητήσουν συμβουλές από
κάποιο πραγματικό πρόσωπο, και είναι πιθανότερο να δηλώσουν ότι φοβούνται
ότι μπορεί να μην λάβουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζουν
ηλεκτρονικά (22 % και για τα δύο)·

o

πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (76 %) πιστεύουν ότι ο κίνδυνος να
πέσουν θύματα κυβερνοεγκλήματος αυξάνεται. Ωστόσο, πολύ λιγότεροι (52 %)
θεωρούν ότι μπορούν να αυτοπροστατευτούν επαρκώς από το κυβερνοέγκλημα
–και αυτός ο αριθμός είναι μειωμένος κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες από το
2018.

o

ακόμα, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων (52 %) πιστεύουν ότι
είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το κυβερνοέγκλημα, αλλά μόνο το 11 %
δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ καλά ενημερωμένοι.

Η κυβερνοασφάλεια σχετίζεται με την κοινωνική συνοχή και
την πολιτική σταθερότητα
Μια νέα απειλή: κυβερνοασφάλεια και παραπληροφόρηση

13 Η εξάπλωση της εκούσιας, συστηματικής, ευρείας κλίμακας

παραπληροφόρησης αποτελεί σοβαρή στρατηγική πρόκληση για τις δημοκρατίες
μας 21. Η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις έχουν τη δυνατότητα να
διαιρέσουν τις κοινωνίες, να σπείρουν τη δυσπιστία, ακόμα και να υπονομεύσουν την

20

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 499 – «Europeans’ attitudes towards
cybersecurity», Ιανουάριος 2020.

21

Σύμφωνα με τη μελέτη «The Global Disinformation Order» του πανεπιστημίου της
Οξφόρδης (Σεπτέμβριος 2019), ο αριθμός των χωρών με εκστρατείες πολιτικής
παραπληροφόρησης έχει υπερδιπλασιαστεί σε 70 την τελευταία διετία.
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κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες (βλέπε
πλαίσιο 5).

Πλαίσιο 5
Παραπληροφόρηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την παραπληροφόρηση ως τη δημιουργία, την
παρουσίαση και τη διάδοση επαληθεύσιμα ψευδών και παραπλανητικών
πληροφοριών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή την εσκεμμένη
παραπλάνηση του κοινού, φαινόμενο που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για το
δημόσιο συμφέρον 22. Η δημόσια ζημία μπορεί να περιλαμβάνει υπονόμευση των
δημοκρατικών διαδικασιών ή απειλές για δημόσια αγαθά όπως η υγεία, το
περιβάλλον και η ασφάλεια.
Σε αντίθεση με το παράνομο περιεχόμενο (που περιλαμβάνει ρητορική μίσους,
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών), η
παραπληροφόρηση καλύπτει περιεχόμενο που είναι νόμιμο. Διασταυρώνεται
επομένως με τις θεμελιώδεις βασικές αξίες της ΕΕ της ελευθερίας έκφρασης και
της ελευθερίας του Τύπου. Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής, η
παραπληροφόρηση δεν περιλαμβάνει την παραπλανητική διαφήμιση, την
αναφορά λαθών, τη σάτιρα και την παρωδία ή τις σαφώς προσδιορισμένες
κομματικές απόψεις και τον σχολιασμό.

14 Οι νέες τεχνολογίες και τα νέα λογισμικά καθιστούν δυνατή την εύκολη και

συγκριτικά φθηνή εξάπλωση της παραπληροφόρησης με τη χρήσημέσων κοινωνικής
δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών μέσων. Η παραπληροφόρηση συνήθως
επικεντρώνεται σε ευαίσθητα θέματα που είναι πιθανό να πολώσουν τις απόψεις και
να διεγείρουν τα συναισθήματα, και επομένως είναι πιθανότερο να κοινοποιηθούν.
Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με την υγεία (π.χ.
αντιεμβολιαστικές εκστρατείες), τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή ή την
κοινωνική δικαιοσύνη.

22

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο,COM(2018) 236.
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Εκστρατείες παραπληροφόρησης από τρίτες χώρες με σκοπό να
επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες

15 Η παραπληροφόρηση έχει ως στόχο να πολώσει τη δημοκρατική συζήτηση, να

δημιουργήσει ή να ενισχύσει τις εντάσεις στην κοινωνία, και να υπονομεύσει τα
εκλογικά συστήματα, και έχει ευρύτερο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και
στην ασφάλεια. Εν τέλει, θίγει την ελευθερία γνώμης και έκφρασης. Η
παραπληροφόρηση συχνά χρηματοδοτείται από παράγοντες σε τρίτες χώρες, που
έχουν ως σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες και τα δημοκρατικά
συστήματά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης μεγάλης
κλίμακας μπορεί να περιλαμβάνουν και πειρατεία δικτύου. Ένα τέτοιο παράδειγμα
είναι η ρωσική εκστρατεία άσκησης επιρροής στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου
Βασιλείου για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλέπε πλαίσιο 6).

Πλαίσιο 6
Ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 23
Στα μέσα του 2016, παράγοντες από τη Ρωσία ξεκίνησαν εκστρατεία για να
επηρεάσουν το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποχώρηση από
την ΕΕ, τον Ιούνιο του 2016. Σύμφωνα με μια ανάλυση των tweet, στις 48 ώρες
που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, πάνω από 150 000 ρωσικοί λογαριασμοί
έγραψαν tweet σχετικά με το #Brexit και δημοσίευσαν περισσότερα από
45 000 μηνύματα σχετικά με την ψηφοφορία. Την ημέρα του δημοψηφίσματος,
ρωσικοί λογαριασμοί έγραψαν tweet 1 102 φορές με το hashtag
#ReasonsToLeaveEU.

16 Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί μείζονα πρόκληση,

δεδομένης της ανάγκης για σωστή εξισορρόπηση της ασφάλειας και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η καινοτομία και η

23

Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the
Digital Age, Christina Nemr and William Gangware, 2019.
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ανοιχτή αγορά. Η ΕΕ έχει λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης.
o

Το 2015 συγκροτήθηκε η ειδική ομάδα East StratCom της ΕΥΕΔ για να αντιταχθεί
στις εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας 24. Εμπειρογνώμονες εξαίρουν
το έργο της όσον αφορά την προαγωγή των πολιτικών της ΕΕ, την υποστήριξη
των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και
την πρόβλεψη, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης 25.

o

Το 2018 ο ENISA εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο 26. Μεταξύ άλλων, οι σχετικές δράσεις
αποσκοπούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου και στην
υποστήριξη των προσπαθειών προώθησης του γραμματισμού στα μέσα
ενημέρωσης και στις ειδήσεις.

o

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής κατήρτισε έναν κώδικα ορθής
πρακτικής εθελοντικής αυτορρύθμισης, βάσει υφιστάμενων μέσων πολιτικής τα
οποία εφαρμόζουν διαδικτυακές πλατφόρμες και η διαφημιστική βιομηχανία 27.

o

Έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δικτύου
ελεγκτών εγκυρότητας γεγονότων.

24

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, EUCO 11/15 της 20ής Μαρτίου 2015. Έκτοτε
έχουν προστεθεί δύο ακόμη ειδικές ομάδες, για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νότια Γειτονία.

25

Μια έκθεση του Συμβουλίου του Ατλαντικού καλούσε την ΕΕ να ζητήσει από όλα τα κράτη
μέλη να αποστείλουν εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ειδική ομάδα. Βλέπε: D. Fried και A.
Polyakova, «Democratic Defense Against Disinformation», 5 Μαρτίου 2018.

26

ENISA, «Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online
Disinformation («Fake News”)», Απρίλιος 2018

27

JRC, «The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake
news, Τεχνικές εκθέσεις του JRC, έγγραφο εργασίας σχετικά με την ψηφιακή οικονομία
2018-02, Απρίλιος 2018.
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Η παραπληροφόρηση στην εποχή της Covid-19 και η αντιμετώπισή της
από την ΕΕ

17 Η παραπληροφόρηση αποτέλεσε επίσης πρόβλημα στο πλαίσιο της κρίσης στον
τομέα της υγείας που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 28 (για παραδείγματα
τέτοιας παραπληροφόρησης βλέπε πλαίσιο 7).

Πλαίσιο 7
Παραδείγματα παραπληροφόρησης σχετικά με την Covid-19 που
αναφέρθηκαν από την Επιτροπή 29
Ψευδείς ισχυρισμοί, όπως «η κατάποση χλωρίνης ή
καθαρού οινοπνεύματος μπορεί να θεραπεύσει τη
μόλυνση από τον κορονοϊό»: αντιθέτως, η κατάποση
χλωρίνης ή καθαρού οινοπνεύματος μπορεί να είναι πολύ
επιβλαβής. Το κέντρο δηλητηριάσεων του Βελγίου
κατέγραψε αύξηση 15 % του αριθμού των περιστατικών
που σχετίζονται με τη χλωρίνη.
Θεωρίες συνωμοσίας, όπως ο ισχυρισμός ότι ο κορονοϊός
είναι «μόλυνση που προκλήθηκε από τις παγκόσμιες ελίτ
για τον περιορισμό της αύξησης του πληθυσμού». Τα
επιστημονικά στοιχεία είναι σαφή: ο ιός ανήκει σε
οικογένεια ιών που προέρχονται από ζώα στην οποία
περιλαμβάνονται άλλοι ιοί, όπως ο ιός SARS και ο ιός
MERS.
Μη επιστημονικοί ισχυρισμοί ότι «ο ιός εξαπλώνεται
μέσω των εγκαταστάσεων 5G». Παρότι οι θεωρίες αυτές
δεν είναι τεκμηριωμένες, είχαν ως αποτέλεσμα επιθέσεις
σε πυλώνες.

28

Reuters Institute and University of Oxford, Types, Sources, and Claims of Covid-19
Misinformation, Απρίλιος 2020.

29

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό, άνευ
ημερομηνίας.
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18 Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή, ο ENISA, η CERT-EU και η Ευρωπόλ εξέδωσαν

κοινή δήλωση σχετικά με τις απειλές που συνδέονται με τον Covid-19 30, δηλώνοντας
ότι οι κακόβουλοι παράγοντες εκμεταλλεύονται ενεργά τις δύσκολες συνθήκες κατά
τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας για να στοχεύσουν τόσο τους
απομακρυσμένους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις όσο και τα άτομα. Επιπλέον,
ο ENISA έχει αναπτύξει ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες για τους τομείς που
πλήττονται από την παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 31.
Ο έλεγχος της εγκυρότητας των γεγονότων είναι καθοριστικής σημασίας για την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

19 Η ΕΕ έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειές της να υποστηρίξει τους ευρωπαίους
ελεγκτές εγκυρότητας γεγονότων και τους ερευνητές στον τομέα της
παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων για να εξετάσει και να κατανοήσει καλύτερα τα
φαινόμενα παραπληροφόρησης: σχετικοί παράγοντες, φορείς, εργαλεία, μέθοδοι,
δυναμική διάδοσης, στόχοι προτεραιότητας και αντίκτυπος στην κοινωνία. Άλλα
παραδείγματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης είναι τα PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA και WeVerify.

20 Το 2018, με τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση

, η ΕΕ
πρότεινε το πρώτο παγκοσμίως σύνολο προτύπων αυτορρύθμισης για την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτός ο εθελοντικός κώδικας υπογράφηκε
από πλατφόρμες, κορυφαία μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστές και τον
διαφημιστικό κλάδο τον Οκτώβριο του 2018. Υπογράφοντες είναι οι εταιρείες
Facebook, Twitter, Mozilla, Google, και ενώσεις και μέλη του διαφημιστικού κλάδου.
Η Microsoft προσυπέγραψε τον κώδικα πρακτικής τον Μάιο του 2019. Το TikTok
εντάχθηκε στον κώδικα τον Ιούνιο του 2020.
32

30

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ENISA, της CERT-ΕΕ και της Ευρωπόλ,
«Coronavirus outbreak», 20 Μαρτίου 2020.

31

ENISA, «Information sheets relating to Covid-19», 2020.

32

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, Σεπτέμβριος 2018.
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Διασφάλιση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019

21 Η νομιμότητα των ευρωπαϊκών δημοκρατικών συστημάτων μας βασίζεται σε ένα
ενημερωμένο εκλογικό σώμα που εκφράζει τη δημοκρατική του βούληση μέσω
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόπειρα για κακόβουλη
και σκόπιμη υπονόμευση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης αποτελεί σοβαρή
απειλή για τις κοινωνίες μας. Οι παρεμβάσεις στις εκλογές και τις εκλογικές υποδομές
μπορεί να έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, το
ποσοστό συμμετοχής ή την ίδια την εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των
διαδικασιών της ψηφοφορίας, καθώς και της καταμέτρησης των ψήφων και της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Στον απόηχο του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου
Βασιλείου, οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 οδήγησαν στις πρώτες συντονισμένες
δράσεις μεταξύ κρατών μελών για την προστασία της ακεραιότητας των
δημοκρατικών εκλογών: τόσο αυτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και αυτών
για τα εθνικά κοινοβούλια.

22 Όπως αναφέρεται ήδη ανωτέρω, η Επιτροπή δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2018

την ανακοίνωση «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια
ευρωπαϊκή προσέγγιση» 33. Ακολούθησε δέσμη μέτρων για τις εκλογές τον
Σεπτέμβριο του 2018 34 με σκοπό την προστασία των εκλογών της ΕΕ και των κρατών
μελών από την παραπληροφόρηση και τις κυβερνοεπιθέσεις. Η δέσμη μέτρων εστίαζε
στην προστασία των δεδομένων, στη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης και
χρηματοδότησης, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όσον αφορά τις εκλογές, καθώς
και στις κυρώσεις για παραβίαση των κανόνων προστασίας των δεδομένων από
πολιτικά κόμματα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση για να ελεγχθεί πόσο
αποτελεσματικές ήταν οι πρακτικές αντιμετώπισης και τα σχέδια αντίδρασης σε
περίπτωση κρίσης που εφάρμοζαν τα κράτη μέλη και η ΕΕ για την προστασία των
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλέπε πλαίσιο 8).

33

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια
ευρωπαϊκή προσέγγιση», COM(2018) 236 final.

34

Ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης, 2018,
Σεπτέμβριος 2018.
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Πλαίσιο 8
ELEx19 – Προστασία των εκλογών του 2019 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 35
Η άσκηση Elex19 σχετικά με την ανθεκτικότητα των επερχόμενων εκλογών για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ως σκοπό να εντοπίσει τρόπους πρόληψης,
ανίχνευσης και μετριασμού των περιστατικών κυβερνοασφάλειας που τυχόν
επηρέαζαν τις εκλογές του 2019.
Με βάση διάφορα σενάρια που περιείχαν απειλές και περιστατικά στον
κυβερνοχώρο, η άσκηση έδινε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα:
—

να αποκτήσουν μια γενική εικόνα του επιπέδου ανθεκτικότητας (όσον
αφορά τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, τις διαθέσιμες ικανότητες και
δεξιότητες) των εκλογικών συστημάτων ανά την ΕΕ·

—

να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών σε εθνικό
επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αρχών και άλλων
αρμόδιων οργάνων και οργανισμών)·

—

να δοκιμάσουν τα υπάρχοντα σχέδια διαχείρισης κρίσεων, καθώς και
τις σχετικές διαδικασίες για την πρόληψη, ανίχνευση, διαχείριση και
αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και των υβριδικών
απειλών, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών
παραπληροφόρησης·

—

να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και να ενισχύσουν τη
σύνδεση με σχετικές ομάδες συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. δίκτυο
εκλογικής συνεργασίας, ομάδα συνεργασίας NIS, δίκτυο CSIRT)· και

—

να προσδιορίσουν όλα τα άλλα πιθανά κενά, καθώς και τα κατάλληλα
μέτρα μετριασμού του κινδύνου που θα έπρεπε να εφαρμοστούν πριν
από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν πάνω από 80 αντιπρόσωποι κρατών μελών της
ΕΕ, μαζί με παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τον
ENISA.

35

ENISA, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU
elections, 5 Απριλίου 2019.
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23 Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινεσχέδιο δράσης
για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης 36 με σκοπό να αποκριθεί με
συντονισμένο τρόπο και να συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες. Το εν λόγω σχέδιο
δράσης περιλάμβανε συγκεκριμένες δράσεις βασισμένες σε τέσσερις πυλώνες:
βελτίωση των ικανοτήτων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσον αφορά τον
εντοπισμό, την ανάλυση και την αποκάλυψη υλικού παραπληροφόρησης· ενίσχυση
των συντονισμένων και κοινών αντιδράσεων στην παραπληροφόρηση· κινητοποίηση
του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· αύξηση της
ευαισθητοποίησης και βελτίωση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών.

Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ: αρμοδιότητες, παράγοντες,
στρατηγικές και νομοθεσία
Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών

24 Στην ΕΕ, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών μελών.

Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών που
σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει εθνική στρατηγική
κυβερνοασφάλειας που το βοηθά να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που θα
μπορούσαν πιθανώς να υπονομεύσουν την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών
οφελών από τον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαφέρουν
στην ικανότητα και τη δέσμευσή τους σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια.

25 Η ΕΕ διαδραματίζει έναν ρόλο στην ανάπτυξη ενός κοινού ρυθμιστικού

πλαισίου στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και στη δημιουργία των συνθηκών
για αποτελεσματική συνεργασία των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής
που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, όπως δικαιοσύνη και εσωτερικές
υποθέσεις, ενιαία αγορά, μεταφορές, δημόσια υγεία, καταναλωτική πολιτική και
έρευνα. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η κυβερνοασφάλεια είναι ζήτημα που
36

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας, «Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης»,
JOIN(2018) 36 final. Το σχέδιο εστιάζει στα εξής: στη βελτίωση των ικανοτήτων των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αποκάλυψη
υλικού παραπληροφόρησης· στην ενίσχυση των συντονισμένων και κοινών αντιδράσεων
στην παραπληροφόρηση· στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα· και στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας.
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απασχολεί τη διπλωματία, και αποτελεί όλο και περισσότερο μέρος της αναδυόμενης
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

26 Οι κύριοι παράγοντες της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ περιγράφονται στο
πλαίσιο 9 κατωτέρω.
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Πλαίσιο 9
Οι κύριοι παράγοντες της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και της
συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και της θέσης της ΕΕ ως
παράγοντα στον τομέα αυτό, και την ενσωμάτωση της κυβερνοασφάλειας σε
άλλες ενωσιακές πολιτικές.
Ορισμένοι οργανισμοί της ΕΕ υποστηρίζουν την Επιτροπή, ιδίως ο ENISA, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) και η ομάδα
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική CERT-ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (γνωστός ως ENISA
λόγω της αρχικής του ονομασίας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών –European Network and Information Security Agency)
είναι κυρίως συμβουλευτικό όργανο και υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικών, την
ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης. Το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της EUROPOL (EC3) δημιουργήθηκε
με σκοπό να ενισχύσει την επιβολή του νόμου της ΕΕ για την πάταξη του
κυβερνοεγκλήματος. Η Επιτροπή φιλοξενεί μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών στην πληροφορική (CERT-EΕ), η οποία υποστηρίζει το σύνολο των
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ηγείται των προσπαθειών
στους τομείς της άμυνας και της διπλωματίας στον κυβερνοχώρο, καθώς και της
στρατηγικής επικοινωνίας, και φιλοξενεί κέντρα συλλογής και ανάλυσης
πληροφοριών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) επιδιώκει την ανάπτυξη
ικανοτήτων κυβερνοάμυνας.
Σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη ενεργούν μέσω του Συμβουλίου, το οποίο έχει
πολλά όργανα συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών (μεταξύ αυτών η
οριζόντια ομάδα εργασίας για θέματα κυβερνοχώρου). Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενεργεί ως συννομοθέτης.
Οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της
βιομηχανίας, φορέων διακυβέρνησης του διαδικτύου, και της πανεπιστημιακής
κοινότητας, είναι εταίροι που συμβάλλουν στη χάραξη και την εφαρμογή
πολιτικών, για παράδειγμα μέσω συμβατικής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (σΣΔΙΤ).
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Η στρατηγική της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο: η κυβερνοασφάλεια
αποτελεί μείζονα ανησυχία από το 2013

27 Η κυβερνοασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα

τουλάχιστον από το 2013, όταν η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 37. Αυτή η στρατηγική έχει πέντε βασικούς στόχους:
o

αύξηση της ανθεκτικότητας όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

o

μείωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·

o

ανάπτυξη πολιτικών και ικανοτήτων για την άμυνα στον κυβερνοχώρο·

o

ανάπτυξη των βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο·

o

θέσπιση διεθνούς πολιτικής κυβερνοχώρου ευθυγραμμισμένης με τις βασικές
αξίες της ΕΕ.

Τα επόμενα έτη, το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας αντιμετώπισαν και άλλες
στρατηγικές της ΕΕ (βλέπε πλαίσιο 10).

37

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο:Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο», JOIN (2013) 1
final, 7 Φεβρουαρίου 2013.
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Πλαίσιο 10
Άλλες στρατηγικές της ΕΕ που αντιμετώπισαν το ζήτημα της
κυβερνοασφάλειας
o

το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015) 38, στόχος του οποίου
είναι η βελτίωση της επιβολής του νόμου και της δικαστικής αντιμετώπισης
της κυβερνοεγκληματικότητας, κυρίως μέσω της ανανέωσης και
επικαιροποίησης των υφιστάμενων πολιτικών και της κείμενης νομοθεσίας.

o

η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015) 39, που είχε ως στόχο να
εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες:
η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, και η
αποφυγή των αποκλεισμών είναι απαραίτητες για αυτό·

o

η συνολική στρατηγική της ΕΕ (2016) 40, που προσδιορίζει μια σειρά
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στον κόσμο. Η
κυβερνοασφάλεια και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω
στρατηγικής επικοινωνίας αποτέλεσε βασικό πυλώνα της.

28 Επιπλέον, το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης

για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσίασαν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κοινή ανακοίνωση για την
κυβερνοασφάλεια για την ΕΕ 41, στην οποία ζητούσαν ισχυρότερες και
αποτελεσματικότερες δομές για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας και την

38

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, COM (2015) 185 final
της 28ης Απριλίου 2015.

39

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης,
COM (2015) 192 final της 6ης Μαΐου 2015.

40

ΕΥΕΔ «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις:Μία ισχυρότερη Ευρώπη.Μια συνολική στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας», Ιούνιος
2016.

41

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας, κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Ανθεκτικότητα, αποτροπή και
άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ», JOIN (2017) 450
της 13ης Σεπτεμβρίου 2017.
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αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων στα κράτη μέλη αλλά και στα θεσμικά και λοιπά
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

29 Τον Ιούλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε το θεματολόγιο της
για το 2015 και ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 42 για την
περίοδο 2020-2025, αναγνωρίζοντας την κυβερνοασφάλεια ως ζήτημα στρατηγικής
σημασίας. Σε αυτή τη στρατηγική, η Επιτροπή επισημαίνει ιδίως τις γνωστές ως
υβριδικές απειλές, που περιλαμβάνουν τόσο κυβερνοεπιθέσεις όσο και εκστρατείες
παραπληροφόρησης, από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες από τρίτες χώρες
που δρουν συντονισμένα, με σκοπό να χειραγωγήσουν το περιβάλλον πληροφοριών
και να επιτεθούν σε βασικές υποδομές.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια: η οδηγία για την
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ο ΓΚΠΔ, η πράξη για την
κυβερνοασφάλεια και ένας νέος μηχανισμός κυρώσεων

30 Η σημαντικότερη νομοθετική πράξη και κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής για

την κυβερνοασφάλεια του 2013 είναι η οδηγία του 2016 για την ασφάλεια δικτύων
και πληροφοριών (οδηγία NIS) 43, η πρώτη σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια.
Η οδηγία επιδιώκει να επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμονισμένων ικανοτήτων,
υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών και να δημιουργήσουν ενιαία κέντρα επαφής και ομάδες
απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (computer
security incident response team - CSIRT) 44. Ακόμη, θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας και
γνωστοποίησης για τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών σε κρίσιμους
τομείς και για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

42

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας,
COM (2020)605 final, 24 Ιουλίου 2020.

43

Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης
Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου
και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

44

Αυτές είναι ενσωματωμένες σε δομές συνεργασίας που θεσπίζει η οδηγία, το δίκτυο
CSIRTS (δίκτυο αποτελούμενο από τις CSIRT που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη
CERT-EΕ· ο ENISA φιλοξενεί τη γραμματεία του δικτύου) και την ομάδα συνεργασίας (που
υποστηρίζει και διευκολύνει τη στρατηγική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των κρατών μελών, και της οποίας η γραμματεία φιλοξενείται από την Επιτροπή).
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31 Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την οδηγία NIS στα εθνικά τους δίκαια

έως τον Μάιο του 2018. Επίσης, έπρεπε να προσδιορίσουν τους αποκαλούμενους
«φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» έως τον Νοέμβριο του 2018. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να επανεξετάζει περιοδικά τη λειτουργία της εν λόγω
οδηγίας. Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2020, στο πλαίσιο του βασικού στόχου
πολιτικής «να καταστεί η Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή», καθώς και
σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης Ασφάλειας, η Επιτροπή πραγματοποίησε
διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για μια πρώτη
αξιολόγηση και εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων της οδηγίας NIS.

32 Παράλληλα, ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων

(ΓΚΠΔ)
τέθηκε σε ισχύ το 2016 και σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018. Στόχος του είναι η
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω
του καθορισμού κανόνων για την επεξεργασία και τη διάδοσή τους. Παρέχει στα
υποκείμενα των δεδομένων ορισμένα δικαιώματα και συνεπάγεται υποχρεώσεις για
τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών)
σχετικά με τη χρήση και τη διαβίβαση πληροφοριών.

33 Πέραν αυτού, η πράξη για την κυβερνοασφάλεια της ΕΕ

45

εισάγει για πρώτη
φορά ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις
διαδικασίες ΤΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα
επωφελούνται από την υποχρέωση να πιστοποιούν τα προϊόντα, τις διαδικασίες και
τις υπηρεσίες ΤΠΕ τους μόνο μία φορά, και τα πιστοποιητικά τους θα αναγνωρίζονται
σε όλη την ΕΕ. Η πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια έχει επίσης συστήσει τον
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ENISA,
διάδοχος του πρώην Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών). Αναθέτει στον οργανισμό την εντολή να ενισχύσει την επιχειρησιακή
συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ, κατόπιν αιτήματός τους,
46

45

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).

46

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την
πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών, της 17ης Απριλίου 2019.
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να χειριστούν περιστατικά κυβερνοασφάλειας και υποστηρίζοντας τον συντονισμό της
ΕΕ σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας διασυνοριακών επιθέσεων και κρίσεων στον
κυβερνοχώρο.

34 Τέλος, τον Μάιο του 2019, το Συμβούλιο θέσπισε νομική πράξη, η οποία

επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή
και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων που συνιστούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ
ή τα κράτη μέλη της 47. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ έχει τη νόμιμη εξουσία να επιβάλλει
κυρώσεις σε πρόσωπα ή οντότητες που:
o

ευθύνονται για κυβερνοεπιθέσεις ή απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων· ή

o

παρέχουν χρηματοδοτική, τεχνική ή υλική υποστήριξη, ή εμπλέκονται με άλλο
τρόπο σε τέτοιες επιθέσεις.

Τον Ιούλιο του 2020, το Συμβούλιο άσκησε για πρώτη φορά αυτές τις νέες εξουσίες
(βλέπε πλαίσιο 11).

47

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά
κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της, 17 Μαΐου 2019.
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Πλαίσιο 11
Ισχυροποίηση – η ΕΕ επιβάλλει για πρώτη φορά κυρώσεις κατά των
κυβερνοεπιθέσεων 48
Τον Ιούλιο του 2020, το Συμβούλιο επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε έξι πρόσωπα
και τρεις οντότητες που ευθύνονταν για ή εμπλέκονταν σε διάφορες
κυβερνοεπιθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η απόπειρα κυβερνοεπίθεσης κατά
του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και οι
κυβερνοεπιθέσεις που είναι ευρέως γνωστές ως «WannaCry», «NotPetya» και
«Operation Cloud Hopper».
Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλάμβαναν ταξιδιωτική απαγόρευση και
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, απαγορεύεται στα πρόσωπα και
τις οντότητες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στον
κατάλογο της απόφασης.

Κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα

35 Τα τελευταία χρόνια, ο κυβερνοχώρος στρατιωτικοποιείται ολοένα

περισσότερο 49 και χρησιμοποιείται ως όπλο 50. Θεωρείται πλέον ως ο πέμπτος τομέας
πολέμου επιπλέον της ξηράς, της θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος. Το 2014
εγκρίθηκε ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, το οποίο

48

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1127 του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2020 για την
τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά
κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της.

49

Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών, «Strengthening the EU’s Cyber Defence
Capabilities – Report of a CEPS Task Force», Νοέμβριος 2018.

50

Το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση με το λυτρισμικό WannaCry,
για το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία θεώρησαν
υπεύθυνη τη Βόρεια Κορέα, αναπτύχθηκε αρχικά και φυλασσόταν προς μελλοντική χρήση
από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Στόχος του ήταν η εκμετάλλευση τρωτών
σημείων των Windows.
Πηγή: A. Greenberg, WIRED, 19 Δεκεμβρίου 2017. Στον απόηχο των επιθέσεων, η Microsoft
καταδίκασε την πρακτική των κυβερνήσεων να εντοπίζουν αλλά να μην γνωστοποιούν
τρωτά σημεία των λογισμικών και επανέλαβε την έκκλησή της για μια σύμβαση της
Γενεύης για ψηφιακά θέματα.
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επικαιροποιήθηκε το 2018 51. Κατά την επικαιροποίηση του 2018 προσδιορίστηκαν
προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων στον
κυβερνοχώρο, καθώς και της προστασίας των δικτύων επικοινωνιών και
πληροφοριών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ. Η
κυβερνοάμυνα αποτελεί επίσης μέρος του πλαισίου της μόνιμης διαρθρωμένης
συνεργασίας (PESCO) και της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ.

36 Οι περιπτώσεις χρήσης του κυβερνοχώρου για πολιτικούς σκοπούς και

επιθετικής δοκιμής και παραβίασης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και των κρατών
μελών αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο. Αυτές οι δραστηριότητες κατασκοπείας
και πειρατείας στον κυβερνοχώρο –που στοχεύουν εθνικές κυβερνήσεις, πολιτικές
οντότητες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να αποσπάσουν και να συλλέξουν
διαβαθμισμένες πληροφορίες– υποδεικνύουν ότι εξελιγμένες επιχειρήσεις
κυβερνοκατασκοπείας και χειραγώγησης δεδομένων εκτελούνται κατά της ΕΕ και των
κρατών μελών της. Το κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών
(2016) της ΕΕ καλύπτει τις κυβερνοαπειλές τόσο για τις υποδομές ζωτικής σημασίας
όσο και για τους ιδιώτες χρήστες, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν
να λάβουν και τη μορφή εκστρατειών παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης 52. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης αλλά και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
η οποία έλαβε υπόσταση στις κοινές δηλώσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ του 2016 και του 2018 53.

51

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα (επικαιροποίηση 2018), 14413/18,
19 Νοεμβρίου 2018.

52

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, «Κοινό πλαίσιο για την
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», JOIN (2016) 18 final
της 6ης Απριλίου 2016.

53

Κοινή δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού
Συμφώνου, της 8ης Ιουλίου 2016 και της 10ης Ιουλίου 2018.
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Οι δαπάνες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ είναι
διασκορπισμένες και υστερούν
Λιγότερες δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ των 27 από ό,τι
στις ΗΠΑ

37 Είναι δύσκολο να γίνει μια εκτίμηση των δημόσιων δαπανών για την

κυβερνοασφάλεια, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της κυβερνοασφάλειας και του
γεγονότος ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό συχνά δεν μπορούν να διαχωριστούν από
τις δαπάνες στον τομέα της ΤΠ γενικώς 54. Παρόλα αυτά, τα διαθέσιμα δεδομένα
δείχνουν ότι οι δημόσιες δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ είναι
συγκριτικά χαμηλές:
o

Το 2020 μόνο ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για
την κυβερνοασφάλεια ανήλθε σε περίπου 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 55.

o

Συγκριτικά, η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι δημόσιες δαπάνες για την
κυβερνοασφάλεια κυμαίνονται μεταξύ ενός και δύο δισεκατομμυρίων ευρώ
ετησίως για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (τα οποία από κοινού έχουν σχεδόν το ίδιο
ΑΕΠ με τις ΗΠΑ) 56.

o

Για πολλά κράτη μέλη, οι δημόσιες δαπάνες για την κυβερνοασφάλεια
εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, αντιστοιχούν στο ένα δέκατο ή και
λιγότερο του επιπέδου των ΗΠΑ 57.

54

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2018) 630 final της 12ης Σεπτεμβρίου 2018.

55

The White House, «Cybersecurity budget fiscal year 2020».

56

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Εκτίμηση
επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη
για την περίοδο 2021-2027», SWD(2018) 305 final της 6ης Ιουνίου 2018.

57

Κέντρο στρατηγικών μελετών της Χάγης, «Dutch investments in ICT and cybersecurity:
putting it in perspective», Δεκέμβριος 2016.

ΜΕΡΟΣ Ι – Η κυβερνοασφάλεια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

39

2014-2020: Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια είναι
κατακερματισμένη σε αρκετά διαφορετικά μέσα

38 Σύμφωνα με την Επιτροπή

, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα διαφορετικά μέσα
στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω των οποίων μπορούν να
χρηματοδοτηθούν θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια (βλέπε
πλαίσιο 12 για τα κύρια προγράμματα από άποψη χρηματοδότησης). Συνολικά, η
ενωσιακή χρηματοδότηση για τη μη στρατιωτική κυβερνοασφάλεια ανήλθε σε
λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2014-2020. Επίσης,
δεν υπάρχει χρηματοδοτικό μέσο για όλη την ΕΕ το οποίο να στηρίζει τα κράτη μέλη
στον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους για την κυβερνοασφάλεια.

58

58

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του
ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού SWD(2018) 403
final, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018.
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Πλαίσιο 12
Προγράμματα της ΕΕ που στηρίζουν τα έργα στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας (2014-2020)

59

o

Τα ερευνητικά προγράμματα «Ορίζων 2020» της ΕΕ διέθεσαν περίπου 600
εκατομμύρια ευρώ σε έργα για την κυβερνοασφάλεια και το
κυβερνοέγκλημα για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδότηση αυτή
περιλαμβάνει 450 εκατομμύρια ευρώ για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ) για την κυβερνοασφάλεια την περίοδο 2017-2020, με στόχο την
προσέλκυση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από τον ιδιωτικό τομέα·

o

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) παρέχουν
συνεισφορά έως και 400 εκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις των κρατών
μελών στην κυβερνοασφάλεια έως το τέλος του 2020·

o

ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) χρηματοδότησε επενδύσεις
ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως· μεταξύ άλλων
συγχρηματοδοτήθηκαν οι εθνικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
στην πληροφορική (CERT) τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να
συγκροτήσουν δυνάμει της οδηγίας NIS για περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, από το 2016 έως το 2018 59·

o

το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία (ΤΕΑ-ΑΣ)
υποστηρίζει μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και δραστηριότητες
επικοινωνίας, για τις οποίες διέθεσε σχεδόν 62 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ
2014 και 2017. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη
μπορούν επίσης να λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την προμήθεια
εξοπλισμού, καθώς και για δραστηριότητες κατάρτισης, έρευνας και
συλλογής δεδομένων. Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν λάβει τέτοιες
επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ·

o

το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» παρείχε 9 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη
της δικαστικής συνεργασίας και των συμβάσεων αμοιβαίας δικαστικής
συνδρομής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων
και χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Άρθρο 9, παράγραφος 2, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS).
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39 Επιπλέον, ήδη 500 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό της

ΕΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας το
2019 και το 2020 60. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη βελτίωση του συντονισμού και
της αποδοτικότητας των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών μέσω κινήτρων για
από κοινού ανάπτυξη. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους
13 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα της αμυντικής ικανότητας μετά το 2020
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, μέρος των οποίων αφορά την
κυβερνοάμυνα. Τέλος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την
Ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει, μεταξύ 2018 και 2020,
χρηματοδότηση ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για διπλής χρήσης χρηματοδότηση
(έρευνα και ανάπτυξη / κυβερνοασφάλεια και πολιτική ασφάλεια) 61.

2021-2027: το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

40 Με τα συμπεράσματα του Ιουλίου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, το Συμβούλιο αποφάσισε
ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 62 θα επενδύσει σε βασικές στρατηγικές
ψηφιακές ικανότητες, όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή
νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ. Θα συμπληρώσει άλλα μέσα, ιδίως το
«Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την υποστήριξη
του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης.

41 Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να διαθέσει 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ στο

πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027, ή περίπου
970 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό αποτελεί μια σημαντική αύξηση σε
σύγκριση με την περίοδο 2014-2020, αλλά παραμένει χαμηλότερο από αυτό που είχε
προτείνει αρχικά η Επιτροπή (8,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο, με

60

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος
βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της
Ένωσης (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30).

61

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, The EIB Group Operating Framework and Operational
Plan 2018», 12.12.2017.

62

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Europe investing in digital: the Digital Europe Programme»,
Σεπτέμβριος 2020.
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διάθεση 2 εκατομμυρίων ευρώ ειδικά για την ενίσχυση του κλάδου της
κυβερνοασφάλειας και της συνολικής κοινωνικής προστασίας της ΕΕ, για παράδειγμα
στηρίζοντας την εφαρμογή της οδηγίας NIS).

43

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επισκόπηση του έργου
των ΑΟΕ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επισκόπηση του έργου των ΑΟΕ

44

Εισαγωγή

42 Η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή αυτονομία μας αποτελούν πλέον θέματα

στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Συνεχίζουν να υπάρχουν
αδυναμίες στη διακυβέρνηση της κυβερνοασφάλειας τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, αν και σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό
υπονομεύει την ικανότητά μας να περιορίζουμε και, όταν είναι αναγκαίο, να
αντιμετωπίζουμε τις κυβερνοεπιθέσεις.

43 Ωστόσο, το 2018 μια έρευνα των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) στην ΕΕ

έδειξε ότι περίπου τα μισά από αυτά δεν είχαν ελέγξει ποτέ τον τομέα της
κυβερνοασφάλειας. Έκτοτε, τα ΑΟΕ έχουν εντατικοποιήσει τις ελεγκτικές εργασίες
τους σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των
δεδομένων, στην ετοιμότητα των συστημάτων έναντι κυβερνοεπιθέσεων και στην
προστασία βασικών συστημάτων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εξέτασαν επίσης και
άλλα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Είναι εύλογο ότι δεν μπορούν να δημοσιεύονται
όλοι αυτοί οι έλεγχοι, καθώς ορισμένοι ενδεχομένως αφορούν ευαίσθητες
πληροφορίες (εθνικής ασφάλειας).

44 Λόγω της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για τη λειτουργία των κοινωνιών και
των πολιτικών θεσμών μας, η Επιτροπή Επαφών αποφάσισε να αφιερώσει τη φετινή
επιτομή ελέγχου σε αυτό το θέμα. Το παρόν μέρος ΙΙ συνοψίζει τα αποτελέσματα
επιλεγμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα 12 συνεισφέροντα ΑΟΕ κρατών
μελών και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια.
Κάθε συμμετέχον ΑΟΕ συνεισέφερε με μια επιλεγμένη έκθεση ελέγχου που
συνοψίζεται περαιτέρω στο μέρος ΙΙΙ. Πολλοί άλλοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν
σχετικά με αυτό το θέμα, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις περαιτέρω
εκθέσεις που συμπεριέλαβαν τα συμμετέχοντα ΑΟΕ.

Μεθοδολογία ελέγχου και θέματα που καλύφθηκαν

45 Όσον αφορά το είδος του ελέγχου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των εκθέσεων
ελέγχου που συνοψίζονται στην παρούσα επιτομή, τα περισσότερα ΑΟΕ που
συνεισέφεραν στο έργο αυτό είχαν διενεργήσει ελέγχους επιδόσεων σε θέματα που
σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, ενώ δύο (το πολωνικό και το ουγγρικό ΑΟΕ)
είχαν διενεργήσει ελέγχους συμμόρφωσης και ένα (το ΕΕΣ) διενήργησε επισκόπηση
πολιτικής.
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46 Κατά τον καθορισμό της προσέγγισης του ελέγχου τους, τα περισσότερα ΑΟΕ

σχεδίασαν τους ελέγχους τους ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο
τρόπους αξιολόγησης του αντικειμένου του ελέγχου. Η αξιολόγηση μπορούσε να
συνίσταται στην επανεξέταση στρατηγικών εγγράφων υψηλού επιπέδου (π.χ. σε
εθνικό επίπεδο) ή καθορισμένων πολιτικών, στην επισκόπηση διαδικασιών για την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την καθιερωμένη μεθοδολογία COBIT (βλέπε
πλαίσιο 13) ή στην επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων
διαχείρισης ΤΠ που εφαρμόζονται. Ένα ΑΟΕ (το Ελεγκτικό Συνέδριο των Κάτω Χωρών)
χρησιμοποίησε ακόμα και ηθικούς χάκερ για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των
συστημάτων κυβερνοασφάλειας στους συνοριακούς ελέγχους και στα ζωτικής
σημασίας έργα διαχείρισης των υδάτων. Στο πλαίσιο 14 συνοψίζουμε σχηματικά τις
μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν τα διάφορα ΑΟΕ για να
πραγματοποιήσουν τις ελεγκτικές εργασίες τους.

Πλαίσιο 13
Τι είναι το COBIT;
Οι στόχοι ελέγχου για την τεχνολογία πληροφοριών και τις συναφείς τεχνολογίες
(Control objectives for Information and related Technology – COBIT) είναι ένα
πλαίσιο αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση
και τη διακυβέρνηση των ΤΠ, όπως έχει καθοριστεί από την ISACA –την Ένωση
Ελέγχων Πληροφοριακών Συστημάτων. Βοηθά τον εκάστοτε οργανισμό να
επιτύχει στρατηγικούς στόχους μέσω της αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων
πόρων και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων ΤΠ. Το COBIT διασυνδέει τη
διακυβέρνηση επιχειρήσεων και ΤΠ. Αυτό πραγματοποιείται με τη σύνδεση των
επιχειρήσεων και των στόχων των ΤΠ, με τον καθορισμό των συστημάτων
μέτρησης και των μοντέλων ωριμότητας για την εκτίμηση της επίτευξης των
στόχων, και με τον καθορισμό των ευθυνών των ιδιοκτητών επιχειρήσεων και
διαδικασιών ΤΠ.

47 Τα θέματα που εξετάστηκαν κατά τον έλεγχο της κυβερνοασφάλειας κάλυπταν

ευρύ φάσμα. Ορισμένα ΑΟΕ έλεγξαν πολύ συγκεκριμένους τομείς δημόσιου
συμφέροντος· το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών, για παράδειγμα, έλεγξε την
κυβερνοασφάλεια των ζωτικής σημασίας παράκτιων προστατευτικών έργων και των
συστημάτων διαχείρισης των υδάτων της χώρας. Άλλα ΑΟΕ, όπως της Ιρλανδίας και
της Ουγγαρίας, εξέτασαν περισσότερο οριζόντια ζητήματα, όπως η εφαρμογή της
εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και η προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και των εθνικών πόρων δεδομένων. Ωστόσο, όλα τα ΑΟΕ
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εξέτασαν ζητήματα με πιθανό αρνητικό αντίκτυπο σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε
υποδομές.

48 Τα ΑΟΕ της Εσθονίας και της Λιθουανίας αναγνώρισαν τη στρατηγική σημασία

των εθνικών πόρων δεδομένων, που έχουν κρίσιμη σημασία για την εθνική ασφάλεια
και την προστασία της ακεραιότητάς τους έναντι των εξωτερικών κυβερνοεπιθέσεων.
Το ΑΟΕ της Δανίας αφιέρωσε έναν έλεγχο ειδικά στην αξιολόγηση της ασφάλειας
τεσσάρων δημόσιων φορέων όσον αφορά τις επιθέσεις λυτρισμικού. Τα ΑΟΕ των
Κάτω Χωρών, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας έλεγξαν την αποτελεσματικότητα
διαφόρων συστημάτων ΤΠ που υποστηρίζουν συνοριακούς ελέγχους (αντίστοιχα στον
αερολιμένα Schiphol, στην Ανώτατη Διοίκηση Συνοριακής Φύλαξης και στο Υπουργείο
Εσωτερικών Υποθέσεων και Διοίκησης της Πολωνίας, και στα πορτογαλικά σύνορα),
εξετάζοντας επίσης κατά συνέπεια και την ασφάλεια εντός της ΕΕ.

Περίοδος ελέγχου

49 Οι επιλεγμένες εκθέσεις ελέγχου που περιέχονται στην παρούσα επιτομή

δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2014 και 2020. Η περίοδος ελέγχου των περισσοτέρων
κάλυπτε δύο ή περισσότερα έτη, ενώ στις εκθέσεις τεσσάρων χωρών (Δανία, Εσθονία,
Γαλλία και Πορτογαλία) ο έλεγχος διήρκεσε ένα έτος.

Στόχοι του ελέγχου

50 Τα διάφορα ΑΟΕ που συνεισέφεραν στην παρούσα επιτομή με το έργο τους

εξέτασαν διάφορους κινδύνους κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών τους. Οι
κίνδυνοι που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου που συνεισέφεραν ήταν:
απειλές για τα ατομικά δικαιώματα πολιτών της ΕΕ λόγω μη ορθού χειρισμού
προσωπικών δεδομένων, κίνδυνος για τα θεσμικά όργανα να μην μπορούν να
παράσχουν μια σημαντική δημόσια υπηρεσία ή να έχουν περιορισμένες επιδόσεις,
σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια, την ευημερία και την οικονομία στο
κράτος μέλος, καθώς και για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ. Τουλάχιστον τέσσερα
ΑΟΕ (Εσθονίας, Ουγγαρίας, Κάτω Χωρών και Πορτογαλίας) κάλυψαν τρία ή
περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονταν στις εκθέσεις ελέγχου τους οι οποίες
περιλαμβάνονται στην παρούσα επιτομή.

51 Η κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Ωστόσο, καθώς η ενωσιακή νομοθεσία αποκτά ευρύτερο πεδίο και μεγαλύτερη
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εξειδίκευση με την πάροδο του χρόνου, τα περισσότερα θεσμικά όργανα και οι
οργανισμοί που ελέγχθηκαν από τα ΑΟΕ συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, αν και σε διαφορετικό βαθμό.
Για παράδειγμα, το Γραφείο Επιθεωρητή και Γενικού Ελεγκτή της Ιρλανδίας έλεγξε την
εφαρμογή της οδηγίας NIS, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των
βασικών συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, και πρότεινε τρόπους βελτίωσής
της. Ομοίως, το ΑΟΕ της Ουγγαρίας κάλυψε στο πλαίσιο του ελέγχου του την πτυχή
της συμμόρφωσης με τις κείμενες οδηγίες της ΕΕ.

52 Στο πλαίσιο 14 προσδιορίζονται επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες το

αποτέλεσμα του ελέγχου είτε συνέβαλε στην αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας των
ελεγχόμενων και στη μείωση των κυβερνοεγκλημάτων, είτε θα βοηθούσε να
αναπτυχθούν πολιτικές κυβερνοάμυνας και να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, να
βελτιωθεί η ανάπτυξη των τεχνολογιών και να υπάρξει πρόοδος στη συνεργασία σε
διεθνές επίπεδο· αυτοί είναι και οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για την
κυβερνοασφάλεια. Οι συστάσεις που διατύπωσαν τα ΑΟΕ στις περισσότερες
περιπτώσεις αφορούσαν περισσότερους από δύο στρατηγικούς στόχους που
επιδιώκει η ΕΕ.

53 Επιπροσθέτως, κατά τις ελεγκτικές εργασίες των ΑΟΕ εντοπίστηκαν κενά στην

ασφάλεια ή στην εφαρμογή, τα οποία προέτρεψαν τα ελεγχθέντα θεσμικά όργανα να
καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των
ελεγκτικών εργασιών, τέσσερα θεσμικά όργανα που ελέγχθηκαν στη Δανία ξεκίνησαν
ήδη να εφαρμόζουν αρκετούς από τους μελλοντοστραφείς ελέγχους ασφαλείας για
να αυξήσουν σημαντικά το επίπεδο προστασίας έναντι επιθέσεων με λυτρισμικό, να
αναπτύσσουν αμυντικές ικανότητες και να ενισχύουν την κυβερνοανθεκτικότητα,
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μελλοντική έκθεσή τους στο κυβερνοέγκλημα.

54 Παρατηρούμε επίσης ότι οι συστάσεις του ελέγχου απευθύνονταν σε

διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και αρμοδιότητας, απευθυνόμενες στην κεντρική
κυβέρνηση, σε επιχειρησιακού επιπέδου υπουργεία και οργανισμούς, ή σε ιδιοκτήτες
συστημάτων ΤΠ.
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Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

55 Οι κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου που διατύπωσαν τα ΑΟΕ συνοψίζονται στις
ακόλουθες ενότητες.

Έλεγχοι επιδόσεων

56 Το δανικό όργανο ελέγχου Rigsrevisionen αξιολόγησε εάν τα επιλεγμένα βασικά
κυβερνητικά θεσμικά όργανα διέθεταν ικανοποιητική προστασία έναντι του
λυτρισμικού. Τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα γίνονται συχνά στόχοι
κυβερνοεπιθέσεων, και το λυτρισμικό είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απειλές
για την κυβερνοασφάλεια. Ο έλεγχος αφορούσε τη δανική Αρχή Δεδομένων Υγείας, το
Υπουργείο Εξωτερικών, το Banedanmark (το σιδηροδρομικό δίκτυο της Δανίας) και τη
δανική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Αυτά τα τέσσερα
θεσμικά όργανα επιλέχθηκαν διότι είναι υπεύθυνα για την παροχή βασικών
υπηρεσιών στην υγεία, στις εξωτερικές υποθέσεις, στις μεταφορές και στην
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η εξασφάλιση της πρόσβασης
στα δεδομένα μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
τα τέσσερα θεσμικά όργανα δεν είχαν ικανοποιητική προστασία έναντι του
λυτρισμικού. Στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών καταδείχθηκε ότι αρκετοί κοινοί
έλεγχοι ασφάλειας για τον μετριασμό των επιθέσεων δεν είχαν εφαρμοστεί από τα
τέσσερα θεσμικά όργανα. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν σημαντικό τα
όργανα αυτά να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μελλοντοστραφών ελέγχων
ασφαλείας για να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους στις επιθέσεις λυτρισμικού.

57 Το εσθονικό όργανο ελέγχου Riigikontroll αναγνώρισε ότι η διατήρηση της

ανεξαρτησίας της Εσθονίας δεν απαιτεί μόνο τη φυσική υπεράσπιση της επικράτειάς
της, αλλά και την προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που είναι
πρωτεύουσας σημασίας για το κράτος. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που
χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία είναι τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες, την
επικράτεια και τη νομοθεσία. Τα δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία, τα ακίνητα
και τα δικαιώματα των κατοίκων της Εσθονίας πρέπει επίσης να διασφαλίζονται. Το
Εσθονικό Όργανο Ελέγχου εξέτασε την πιθανότητα κυβερνοαπειλών σε περίπτωση
κλιμάκωσης προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά τα σενάρια κινδύνου και
η αύξηση στον αριθμό των περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
πληροφοριών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι διαρροές δεδομένων, θα μπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που είναι ύψιστης
σημασίας για το κράτος. Συνεπώς, κατά τον έλεγχο εξετάστηκε πώς το κράτος είχε
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προσδιορίσει τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που είναι κρίσιμης σημασίας για
τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά
την εφαρμογή του βασικού συστήματος ασφάλειας ISKE 63 τριών επιπέδων, το οποίο
είναι υποχρεωτικό για τους κρατικούς οργανισμούς, υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις
όσον αφορά την εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριών σε αρκετές βάσεις
δεδομένων κρίσιμης σημασίας.

58 Το ιρλανδικό όργανο ελέγχου Office of the Comptroller and Auditor General

προέβη σε επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα μέτρα για
την κυβερνοασφάλεια από την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας της
Ιρλανδίας. Το εν λόγω Κέντρο, που διοικείται από το Υπουργείο Επικοινωνιών, Δράσης
για το Κλίμα και Περιβάλλοντος, ιδρύθηκε το 2011. Κύριος σκοπός του είναι να
διασφαλίζει τα κρατικά δίκτυα, να βοηθά τη βιομηχανία και τα άτομα να
προστατεύουν τα συστήματά τους, και να διασφαλίζει τις εθνικές υποδομές ζωτικής
σημασίας. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και το Εθνικό Κέντρο
Κυβερνοασφάλειας επιτελούσε κρίσιμη λειτουργία, το επίπεδο των πόρων που
διατέθηκαν στα πρώτα τέσσερα έτη λειτουργίας του ήταν σημαντικά χαμηλότερο από
αυτό που αρχικά προβλεπόταν, και η συνολική στρατηγική κατεύθυνση του Κέντρου
δεν ακολουθούσε κάποιο στρατηγικό σχέδιο. Επιπλέον, απαιτούνταν μεγαλύτερη
σαφήνεια σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους των φορέων που ασχολούνται με τη
διερεύνηση κυβερνοεγκλημάτων και περιστατικών στον τομέα της εθνικής
ασφάλειας. Επιπλέον, οι απαιτήσεις της οδηγίας NIS της ΕΕ σε σχέση με την ανάπτυξη
εθνικής στρατηγικής παρέμεναν ανεφάρμοστες.

59 Το γαλλικό Cour des comptes υπέβαλε σε έλεγχο την «Parcoursup», μια νέα

ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για τα διαθέσιμα
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και τις απαιτήσεις εισόδου, σκοπός της
οποίας είναι να ενισχύσει την αντιστοίχιση μεταξύ των ικανοτήτων και των
ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του
περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τον
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η κυβέρνηση είχε κεντρικοποιήσει με επιτυχία την
πρόσβαση σε όλες τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την επέκταση της ανώτατης
εκπαίδευσης. Ωστόσο, το προηγούμενο σύστημα είχε αναδιαμορφωθεί βιαστικά ώστε

63

Το ISKE είναι ένα πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών που έχει αναπτυχθεί για τον δημόσιο
τομέα της Εσθονίας· πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά από τους οργανισμούς της κεντρικής
κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που χειρίζονται βάσεις δεδομένων/μητρώα.
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να γίνει η νέα πλατφόρμα «Parcoursup», χωρίς ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές. Ως
εκ τούτου, τα τρωτά σημεία του συστήματος πληροφοριών όσον αφορά την
ασφάλεια, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία δεν αποκαταστάθηκαν. Η πλατφόρμα
συνεχίζει να διατρέχει σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με την ποιότητα και τη
συνέχεια της δημόσιας υπηρεσίας και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

60 Το λετονικό όργανο ελέγχου Valsts Kontrole ολοκλήρωσε έλεγχο επιδόσεων

στις δημόσιες υποδομές τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σκοπός του ελέγχου ήταν να εξακριβωθεί εάν η δημόσια διοίκηση είχε μια ενιαία
προσέγγιση στην αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ και εάν τα θεσμικά
όργανα είχαν αξιολογήσει τα οφέλη της κεντρικοποίησης. Κατά τον έλεγχο
διαπιστώθηκε ότι η απροθυμία των αρχών να διαχειριστούν τις υποδομές ΤΠΕ
κεντρικά είχε οδηγήσει στη δημιουργία διαφόρων αιθουσών διακομιστή, που
αυξάνουν σημαντικά το κόστος συντήρησης. Υπήρχαν απειλές για την ασφάλεια στις
περισσότερες αίθουσες διακομιστή, ενώ τα κέντρα δεδομένων ήταν ανεπαρκώς
προστατευμένα από φυσική πρόσβαση και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, τα
θεσμικά όργανα δεν εφάρμοζαν πρακτικές διενέργειας τακτικών αξιολογήσεων, ώστε
να κρίνουν εάν θα ήταν φθηνότερο να συντηρούν τις υποδομές ΤΠΕ εσωτερικά, να
συνεργαστούν με άλλο θεσμικό όργανο ή να αναθέσουν τη συντήρηση της ΤΠΕ σε
εξωτερικό συνεργάτη. Στο πλαίσιο του ελέγχου έγινε σύσταση να δημιουργηθεί ένα
σύστημα τακτικής παρακολούθησης που θα επέτρεπε να αξιολογείται ολόκληρη η
δημόσια διοίκηση ως ενιαίο σύστημα.

61 Το λιθουανικό όργανο ελέγχου Valstybės kontrolė αναγνώρισε τη σημασία των

κρίσιμων κρατικών ηλεκτρονικών πόρων πληροφοριών, όπως η διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών, η φορολογική διοίκηση και η υγειονομική περίθαλψη. Η
απώλεια πληροφοριών κρίσιμης σημασίας και η μη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια
ασφάλεια, ευημερία και οικονομία. Ο έλεγχος είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη
διαχείριση (γενικός έλεγχος) και την ωριμότητα κρίσιμων κρατικών πόρων
πληροφοριών. Εντόπισε συστημικά προβλήματα τόσο στη διαμόρφωση και στην
εφαρμογή της πολιτικής για τους κρατικούς πόρους πληροφοριών, όσο και στον
μηχανισμό διαχείρισής τους. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χαμηλό
επίπεδο ωριμότητας των κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών ήταν ενδεικτικό
των αδυναμιών στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής για τους κρατικούς
πόρους πληροφοριών, οι οποίες καθιστούσαν τους πόρους περισσότερο ευάλωτους.
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Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των κρατικών πόρων πληροφοριών, ο
μηχανισμός διαχείρισης έπρεπε να βελτιωθεί.

62 Το 2018, το ολλανδικό Court of Audit αποφάσισε να διενεργήσει ελέγχους για

την κυβερνοασφάλεια σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την κοινωνία. Οι πρώτοι δύο
τομείς που ελέγχθηκαν ήταν η διαχείριση των υδάτων και οι αυτοματοποιημένοι
συνοριακοί έλεγχοι· η μεν είναι ζωτικής σημασίας για μια χώρα που βρίσκεται σε
μεγάλο βαθμό κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ενώ οι δε λόγω της θέσης του
αερολιμένα Schiphol του Άμστερνταμ ως διεθνούς κόμβου και πύλης εισόδου προς τη
χώρα. Το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης των Υδάτων έχει ορίσει μια σειρά
τεχνικών έργων διαχείρισης των υδάτων, τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση
Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης των Υδάτων (ο ελεγχόμενος), ως «κρίσιμα μέρη» του
τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Πολλά υπολογιστικά συστήματα που
χρησιμοποιούνται στη λειτουργία των κρίσιμων έργων διαχείρισης των υδάτων
χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1980 και 1990, όταν η κυβερνοασφάλεια δεν
λαμβανόταν ευρέως υπόψη. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Ασφάλειας μοιράζονται την ευθύνη των συνοριακών ελέγχων που διενεργούνται από
τους Ολλανδούς συνοριοφύλακες στον αερολιμένα Schiphol. Και τα δύο υπουργεία
διαθέτουν συστήματα ΤΠ στα οποία βασίζονται οι συνοριοφύλακες. Τα συστήματα
είναι κρίσιμης σημασίας για τις λειτουργίες του αερολιμένα και χρησιμοποιούνται για
την επεξεργασία εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων. Αυτό τα καθιστά ενδιαφέροντα
στόχο για τις κυβερνοεπιθέσεις που αποσκοπούν στη δολιοφθορά, την κατασκοπεία ή
τη χειραγώγηση των συνοριακών ελέγχων. Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε εάν οι
ελεγχόμενοι ήταν προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών και
εάν αυτή η προετοιμασία ήταν αποτελεσματική. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων
διαχείρισης των υδάτων, ο ελεγχόμενος χρειαζόταν να καταβάλει μεγαλύτερες
προσπάθειες τόσο στον τομέα της ανίχνευσης όσο και της αντίδρασης για να
εκπληρώσει τους στόχους του σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Ως προς τους
συνοριακούς ελέγχους, τα μέτρα για την κυβερνοασφάλεια δεν κρίθηκαν ούτε επαρκή
ούτε μακροπρόθεσμα βιώσιμα.

63 Το πορτογαλικό Tribunal de Contas έλεγξε τα συστήματα πληροφοριών που

υποστηρίζουν τη χορήγηση, έκδοση και χρήση του πορτογαλικού ηλεκτρονικού
διαβατηρίου (ΠΕΔ), ειδικότερα στον αυτοματοποιημένο έλεγχο των επιβατών με
ανάγνωση βιομετρικών δεδομένων στα πορτογαλικά σύνορα. Κατά τον έλεγχο
εξακριβώθηκε η συμμόρφωση με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, τα διεθνή
πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση, έκδοση και χρήση του PEP,
συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του εθνικού νομικού πλαισίου.
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Εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα των βασικών διαδικασιών που συνδέονται με τον
κύκλο ζωής του ΠΕΔ, ειδικότερα όσων συνδέονται με τη χορήγηση, έκδοση και χρήση
του ΠΕΔ. Κατά τον έλεγχο επανεξετάστηκαν επίσης κρίσιμες πτυχές των επιδόσεων
των συστημάτων πληροφοριών, ειδικότερα η εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφάλειας
που αφορούν τα συστήματα πληροφοριών του PEP (SIPEP).

64 Το φινλανδικό όργανο ελέγχου Valtiontalouden tarkastusvirasto διερεύνησε

εάν η προστασία της κεντρικής κυβέρνησης στον κυβερνοχώρο ήταν όσο το δυνατόν
πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική. Ο έλεγχος εστίασε στον τρόπο
διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας της κεντρικής κυβέρνησης. Στις οντότητες που
ελέγχθηκαν περιλαμβάνονταν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία της
κεντρικής κυβέρνησης στον κυβερνοχώρο (γραφείο πρωθυπουργού, Υπουργείο
Οικονομικών και Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) και οι αρχές που είναι
υπεύθυνες για κεντρικοποιημένα καθήκοντα προστασίας στον κυβερνοχώρο και
κεντρικοποιημένες υπηρεσίες ΤΠ στην κεντρική κυβέρνηση. Στη φινλανδική
κυβέρνηση, η ευθύνη για την προστασία του κυβερνοχώρου είναι αποκεντρωμένη,
καθώς κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη δική του κυβερνοασφάλεια. Στο
πλαίσιο του ελέγχου έγινε σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών να ορίσει και να
εφαρμόσει ένα εκτεταμένο μοντέλο επιχειρησιακής διαχείρισης σε περίπτωση
περιστατικών κυβερνοασφάλειας στις υπηρεσίες ΤΠΕ της κεντρικής κυβέρνησης. Το
Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει επίσης να διερευνήσει πώς πρέπει να
προγραμματίζεται η συμπερίληψη της κυβερνοασφάλειας των υπηρεσιών στη
χρηματοδότηση των υπηρεσιών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, και να βελτιώσει την
επιχειρησιακή επίγνωση της κατάστασης καλώντας τις αρχές να αναφέρουν τις
παραβιάσεις του κυβερνοχώρου στο Κέντρο Κυβερνοασφάλειας.

65 Το σουηδικό όργανο ελέγχου Riksrevisionen εξέτασε τη συχνότητα των

απαρχαιωμένων συστημάτων ΤΠ στην κεντρική δημόσια διοίκηση, για να αξιολογήσει
εάν η κυβέρνηση και οι αρχές είχαν λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέψουν τα
συστήματα ΤΠ να γίνουν εμπόδιο για την αποτελεσματική ψηφιοποίηση. Στο πλαίσιο
του ελέγχου εντοπίστηκαν απαρχαιωμένα συστήματα ΤΠ σε μεγάλο αριθμό
κυβερνητικών οργανισμών. Σε πολλούς οργανισμούς που ελέγχθηκαν, ένα ή
περισσότερα επιχειρησιακά κρίσιμα συστήματα ΤΠ ήταν απαρχαιωμένα, και μεγάλο
ποσοστό των οργανισμών που εξετάστηκαν δεν είχαν τη σωστή προσέγγιση προς την
ανάπτυξη και τη διοίκηση της υποστήριξης ΤΠ. Μεγάλο ποσοστό των οργανισμών δεν
διέθεταν μια συνολική περιγραφή του τρόπου σύνδεσης στρατηγικών,
επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι οι
περισσότεροι οργανισμοί δεν είχαν ακόμα καταφέρει να αντιμετωπίσουν
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αποτελεσματικά τα προβλήματα που σχετίζονταν με τα απαρχαιωμένα συστήματα
ΤΠ. Το σουηδικό όργανο ελέγχου θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και
διαδεδομένο ώστε αποτελεί εμπόδιο για τη συνεχή και αποτελεσματική ψηφιοποίηση
της κρατικής διοίκησης.

Έλεγχοι συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν για την κυβερνοασφάλεια

66 Το State Audit Office της Ουγγαρίας αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των εθνικών

πόρων δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον της κοινωνίας για τη διατήρηση
και την προστασία των εθνικών αξιών. Η διαφύλαξη της ενισχυμένης ασφάλειας των
προσωπικών και δημόσιων δεδομένων στους εθνικούς πόρους δεδομένων της
Ουγγαρίας είναι αναγκαία για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος
και να εξασφαλιστεί η συνεχής και ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός
του ελέγχου συμμόρφωσης σε σχέση με την προστασία των δεδομένων ήταν να
αξιολογηθεί εάν είχε θεσπιστεί το ρυθμιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την
προστασία των δεδομένων στην Ουγγαρία, και εάν οι μείζονες οργανισμοί
διαχείρισης δεδομένων είχαν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την ασφαλή
διαχείριση των δεδομένων και την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας των
δεδομένων. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί κανονισμοί των
οργανισμών διαχείρισης δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες διαχείρισης
δεδομένων είχαν εξασφαλίσει την προστασία των εθνικών πόρων δεδομένων ως
μέρος των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
διατάξεις μεταξύ 2011 και 2015. Οι ελεγκτές δεδομένων είχαν εφαρμόσει δεόντως τις
απαιτήσεις και η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους είχε εφαρμοστεί κατάλληλα.

67 Το πολωνικό όργανο ελέγχου Najwyższa Izba Kontroli αξιολόγησε εάν τα

δεδομένα που συλλέγονταν στα συστήματα με σκοπό την εκτέλεση σημαντικών
δημόσιων καθηκόντων ήταν ασφαλή. Ο έλεγχος κάλυψε έξι επιλεγμένα θεσμικά
όργανα που εκτελούν σημαντικά δημόσια καθήκοντα. Ο βαθμός προετοιμασίας και
εφαρμογής του συστήματος ασφαλείας των πληροφοριών δεν παρείχε αποδεκτό
επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα που συλλέγονταν στα συστήματα ΤΠ τα οποία
χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση σημαντικών δημόσιων καθηκόντων. Οι
διαδικασίες ασφάλειας των πληροφοριών εκτελούνταν με τρόπο άτακτο και –
ελλείψει προτύπων– διαισθητικό. Από τις έξι μονάδες που ελέγχθηκαν, μόνο μία είχε
εφαρμόσει το σύστημα ασφάλειας των πληροφοριών, παρότι θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η λειτουργία του είχε επίσης επηρεαστεί από σημαντικά σφάλματα. Ο έλεγχος
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν γενικές
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συστάσεις και απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια της ΤΠ σε κεντρικό επίπεδο, οι
οποίες θα ισχύουν για όλες τις δημόσιες οντότητες.

Επισκοπήσεις της κυβερνοασφάλειας

68 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε επισκόπηση του τοπίου της

πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ και προσδιόρισε τις βασικές προκλήσεις
για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής. Κάλυψε την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών, το κυβερνοέγκλημα, την κυβερνοάμυνα και την παραπληροφόρηση.
Στην επισκόπηση εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ για την
κυβερνοασφάλεια και επισημάνθηκε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είχε μεταφερθεί
με συνέπεια από τα κράτη μέλη. Τέλος, η επισκόπηση επέστησε την προσοχή στο
γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα
κυβερνοπεριστατικά σε επίπεδο ΕΕ, ενώ δεν υπήρχε καμία ολοκληρωμένη
επισκόπηση των δαπανών για την κυβερνοασφάλεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της. Στο πλαίσιο της επισκόπησης διαπιστώθηκαν επίσης περιορισμοί στους πόρους,
οι οποίοι επηρεάζουν τους οργανισμούς της ΕΕ που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο,
καθώς και δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων. Μια άλλη
πρόκληση αφορούσε την έλλειψη ευθυγράμμισης της χρηματοδότησης της
κυβερνοασφάλειας με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ.
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Δανία
Rigsrevisionen

Προστασία από επιθέσεις με λυτρισμικό
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2017

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση: Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος ελέγχου:

Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2017

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Η εν λόγω έκθεση εξέτασε εάν τα επιλεγμένα βασικά κυβερνητικά όργανα διέθεταν
ικανοποιητική προστασία έναντι του λυτρισμικού.
Τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα γίνονται συχνά στόχοι κυβερνοεπιθέσεων, και το
λυτρισμικό είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την κυβερνοασφάλεια.
Το λυτρισμικό είναι κακόβουλο λογισμικό που αποκλείει την πρόσβαση στα
δεδομένα. Γενικά, το λυτρισμικό κρυπτογραφεί τα δεδομένα και εμποδίζει τα θεσμικά
όργανα που υφίστανται την επίθεση να τα χρησιμοποιήσουν. Οι χάκερ απαιτούν
λύτρα για να αποκρυπτογραφήσουν τα δεδομένα και να επιτρέψουν ξανά την
πρόσβαση στα θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου, το λυτρισμικό αποτελεί μια ιδιαίτερη
απειλή για την προσβασιμότητα των δεδομένων.
Η αιφνίδια αδυναμία πρόσβασης των θεσμικών οργάνων στα δεδομένα τους μπορεί
να δυσχεράνει ή να εμποδίσει εντελώς την παροχή σημαντικών υπηρεσιών τους. Τα
θεσμικά όργανα που υφίστανται επίθεση λυτρισμικού γενικά αναγκάζονται να
κλείσουν τμήματα του δικτύου ΤΠ τους, ή και ολόκληρο το δίκτυο, για να
διερευνήσουν την έκταση της επίθεσης. Οι επιθέσεις με λυτρισμικό μπορεί να έχουν
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς τα θεσμικά όργανα κινδυνεύουν από
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απώλεια παραγωγής, για παράδειγμα αν εμποδιστεί η πρόσβασή τους στο δίκτυο ΤΠ
τους ή αν χαθούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το 2017, μια επίθεση λυτρισμικού στην εθνική
υπηρεσία υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου οδήγησε στην ακύρωση
19 000 επεμβάσεων και ραντεβού. Συνεπώς, η διαχείριση των θεσμικών οργάνων θα
πρέπει να εστιάσει στον κίνδυνο των επιθέσεων με λυτρισμικό και να εφαρμόσει τους
απαραίτητους ελέγχους ασφάλειας για την προστασία από το λυτρισμικό και να
μειώσει τις επιπτώσεις μιας πιθανής επίθεσης.
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν η δανική Αρχή Δεδομένων Υγείας, το Υπουργείο
Εξωτερικών, το Banedanmark (το σιδηροδρομικό δίκτυο της Δανίας) και ο δανικός
Οργανισμός Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Αυτά τα τέσσερα θεσμικά
όργανα επιλέχθηκαν διότι είναι υπεύθυνα για την παροχή βασικών υπηρεσιών στην
υγεία, στις εξωτερικές υποθέσεις, στις μεταφορές και στην ετοιμότητα για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να είναι
κρίσιμης σημασίας. Η Αρχή Δεδομένων Υγείας παρέχει επίσης κεντρικοποιημένες
υπηρεσίες ΤΠ στην πλειονότητα των κυβερνητικών φορέων που υπάγονται στο
Υπουργείο Υγείας.
Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει εάν τα τέσσερα θεσμικά όργανα είχαν
ικανοποιητική προστασία έναντι επιθέσεων λυτρισμικού μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Το Rigsrevisionen εξέτασε, συνεπώς, 20 συνήθεις ελέγχους ασφάλειας
που παρέχουν βασική προστασία από λυτρισμικό. Επιπλέον, το ΑΟΕ επανεξέτασε
πέντε ελέγχους ασφάλειας που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα θεσμικά όργανα σε
σχέση με τις μελλοντικές εκτιμήσεις κινδύνου τους. Οι μελλοντοστραφείς έλεγχοι
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, νέα τεχνολογία που μπορεί να μειώσει τον αριθμό
ψευδών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ένα θεσμικό όργανο ή
να ανιχνεύει την ασυνήθιστη δραστηριότητα στους υπολογιστές και να αποστέλλει
σχετικές ειδοποιήσεις. Η μελέτη δρομολογήθηκε από το Rigsrevisionen και βασίστηκε
στα πορίσματα τεσσάρων ελέγχων ΤΠ που διενεργήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον
Σεπτέμβριο του 2017. Η μελέτη παρέχει μια εικόνα του πόσο καλά προστατεύονται τα
θεσμικά όργανα έναντι του λυτρισμικού. Τα θεσμικά όργανα είχαν την ευκαιρία να
εφαρμόσουν τους 20 κοινούς ελέγχους ασφάλειας μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων
ΤΠ. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν μόνο την προστασία των
θεσμικών οργάνων έναντι του λυτρισμικού κατά τον χρόνο διενέργειας των τεσσάρων
ελέγχων ΤΠ. Η μελέτη παρέχει μια παρουσίαση των επιδόσεων των τεσσάρων
θεσμικών οργάνων, αλλά δεν περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση και κατάταξη των
επιδόσεών τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ

60

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Κατά την εκτίμηση του Rigsrevisionen, τα τέσσερα θεσμικά όργανα δεν είχαν
ικανοποιητική προστασία από το λυτρισμικό. Η μελέτη έδειξε ότι αρκετοί κοινοί
έλεγχοι ασφάλειας για τον μετριασμό των επιθέσεων δεν είχαν εφαρμοστεί από τα
τέσσερα θεσμικά όργανα. Ειδικότερα, η Αρχή Δεδομένων Υγείας και το Banedanmark
είχαν σημαντικά κενά στην ασφάλεια. Αυτό σήμαινε ότι και τα τέσσερα θεσμικά
όργανα ήταν εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με λυτρισμικό μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα τα εμπόδιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους για ποικίλα χρονικά διαστήματα. Και τα τέσσερα θεσμικά όργανα έχουν
ενημερώσει το Rigsrevisionen ότι, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, έχουν καταβάλει
προσπάθειες για την εφαρμογή αρκετών από τους ελέγχους ασφάλειας, ώστε να
αυξήσουν το επίπεδο προστασίας έναντι του λυτρισμικού.
Τα μέτρα των θεσμικών οργάνων για την πρόληψη επιθέσεων με λυτρισμικό,
συμπεριλαμβανομένων τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών απειλών, ήταν
ανεπαρκή. Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι κανένα από τα θεσμικά
όργανα δεν είχε μεριμνήσει για την επικαιροποίηση των διορθώσεων λογισμικού
ασφάλειας, και ότι τρία από τα όργανα δεν χρησιμοποιούσαν λευκή λίστα για να
αποτρέπουν την εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού από το προσωπικό. Αυτό αυξάνει
τον κίνδυνο να μολυνθεί τμήμα του δικτύου ή ολόκληρο το δίκτυο ΤΠ από λυτρισμικό
και να εξαπλωθεί το λυτρισμικό.
Σε τρία από τα θεσμικά όργανα, η διαχείριση δεν εστίαζε επαρκώς στην απειλή του
λυτρισμικού, και οι εκτιμήσεις κινδύνου που είχε διενεργήσει η διαχείριση στην Αρχή
Δεδομένων Υγείας και στο Banedanmark δεν κάλυπταν όλες τις σχετικές πτυχές. Αυτό
σήμαινε ότι τα θεσμικά όργανα δεν είχαν μια επικαιροποιημένη εκτίμηση της απειλής
του λυτρισμικού και, συνεπώς, βρίσκονταν σε αδύναμη θέση να αποτρέψουν νέες
επιθέσεις και να μειώσουν τον αντίκτυπο των μελλοντικών επιθέσεων. Η διαχείριση
στην Αρχή Δεδομένων Υγείας και στο Banedanmark δεν είχε εστιάσει επαρκώς στην
εκτίμηση κινδύνου, οπότε η ασφάλεια ΤΠ σε αυτά τα δύο όργανα δεν βασιζόταν στις
προτεραιότητες που είχε καθορίσει η διαχείριση.
Τρία από τα θεσμικά όργανα δεν είχαν κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης
περιστατικών, τα οποία θα τα βοηθούσαν να αποκαταστήσουν τις δραστηριότητές
τους μετά από επίθεση λυτρισμικού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά ότι τρία από τα
θεσμικά όργανα δεν έλεγχαν τακτικά εάν θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τα
δεδομένα και τα συστήματα που είχαν υποστεί επίθεση λυτρισμικού. Αυτό αυξάνει
τον κίνδυνο να χαθούν δεδομένα που τηρούν τα εν λόγω θεσμικά όργανα μετά από
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επίθεση με λυτρισμικό, και τα θεσμικά όργανα να μην είναι σε θέση να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Καθώς τα σενάρια κινδύνου αλλάζουν διαρκώς, είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα
να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μελλοντοστραφών ελέγχων ασφάλειας για
να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους σε επιθέσεις λυτρισμικού, δηλαδή ελέγχων που
διευκολύνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των αποστολέων μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορούν να ανιχνεύσουν και να φιλτράρουν πιθανώς
επιβλαβή μηνύματα. Και τα τέσσερα θεσμικά όργανα εργάζονται αυτή τη στιγμή
πάνω σε ορισμένους μελλοντοστραφείς ελέγχους ασφάλειας που μπορούν να
συμβάλουν στην αύξηση της προστασίας τους έναντι επιθέσεων με λυτρισμικό.

Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Έκθεση για την προστασία των δεδομένων έρευνας στα
δανικά πανεπιστήμια

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2019

Τίτλος της έκθεσης:

Έκθεση σχετικά με την προστασία των συστημάτων ΤΠ
και των δεδομένων υγείας σε τρεις περιφέρειες της
Δανίας

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2017

Τίτλος της έκθεσης:

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας ΤΠ στα
συστήματα που ανατίθενται σε εξωτερικούς
προμηθευτές

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2016

Τίτλος της έκθεσης:

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση σε συστήματα ΤΠ που
υποστηρίζουν την παροχή βασικών υπηρεσιών στην
κοινωνία της Δανίας

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2015
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Εσθονία
Riigikontroll

Διαφύλαξη της ασφάλειας και διατήρηση των βάσεων
δεδομένων κρίσιμης σημασίας στην Εσθονία
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Μάιος 2018

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στην εσθονική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος ελέγχου:

2017

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Η διατήρηση της ανεξαρτησίας της Εσθονίας δεν απαιτεί μόνο τη φυσική υπεράσπιση
της επικράτειάς της, αλλά και την προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
πρωτεύουσας σημασίας για το κράτος έναντι των περιστατικών που αποτελούν τη
μεγαλύτερη απειλή. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που χρειάζονται μεγαλύτερη
προστασία είναι τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες, την επικράτεια και τη
νομοθεσία. Τα δεδομένα που αφορούν την ιδιοκτησία, τα ακίνητα και τα δικαιώματα
των Εσθονών κατοίκων πρέπει επίσης να διασφαλίζονται.
Το ΑΟΕ της Εσθονίας έλεγξε πώς το κράτος είχε προσδιορίσει τα δεδομένα και τις
βάσεις δεδομένων κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας.
Ελέγχθηκε η προστασία της ασφάλειας και της συνέχειας αυτών των δεδομένων και
βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των εργαλείων
προστασίας που χρησιμοποιούνταν.
Καθώς η Εσθονία είναι πλέον μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φυσική
της ασφάλεια είναι καλύτερα διασφαλισμένη από ό,τι ήταν πριν ενταχθεί σε αυτά τα
δίκτυα. Ωστόσο, η Εσθονία πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα κυβερνοαπειλών σε

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ

63

περίπτωση κλιμάκωσης προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά τα σενάρια
κινδύνου και η αύξηση του αριθμού των περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια των πληροφοριών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι διαρροές δεδομένων,
μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που
είναι ύψιστης σημασίας για το κράτος. Αν τα δεδομένα πρωτεύουσας σημασίας για το
κράτος τροποποιούνταν χωρίς άδεια, αν διέρρεαν ή χάνονταν, το κράτος δεν θα
μπορούσε πλέον να εκτελεί αναγκαίες λειτουργίες, όπως η διαφύλαξη της ασφάλειας
των πολιτών, η κάλυψη των βασικών αναγκών, η δημιουργία του απαιτούμενου
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, και πολλά ακόμα. Η Εσθονία σχεδιάζει αρχικά να
δαπανήσει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για την αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων
στο εξωτερικό.

Ερωτήματα του ελέγχου
o

Προσδιόρισαν τα υπουργεία όλες τις κρίσιμες βάσεις δεδομένων και τις
απαιτήσεις χειρισμού;

o

Είναι οι κρίσιμες βάσεις δεδομένων και τα μητρώα διασφαλισμένα;

o

Είναι διασφαλισμένη η μακροπρόθεσμη συνέχεια των κρίσιμων δεδομένων και
βάσεων δεδομένων;

Διαπιστώσεις
Το ΑΟΕ της Εσθονίας διατύπωσε τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τις κρίσιμες
βάσεις δεδομένων που ελέγχθηκαν:
o

Δεν είχε καταρτιστεί κανένα σχέδιο δράσης ούτε απαιτήσεις για την εφαρμογή
της έννοιας των κρίσιμων βάσεων δεδομένων. Οι προϋποθέσεις επιλογής των
κρίσιμων βάσεων δεδομένων δεν είχαν καθοριστεί και δεν υπήρχε καμία
βεβαιότητα ότι όλες οι απαραίτητες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνονταν στη
διαδικασία. Η επιπλέον προστασία των βάσεων δεδομένων είχε οργανωθεί
ανεπίσημα και δεν ήταν υποχρεωτική για τους κατόχους βάσεων δεδομένων,
οπότε τα δεδομένα στις πέντε κρίσιμες βάσεις δεδομένων δεν είχαν εφεδρικά
αντίγραφα στο εξωτερικό.

o

Δεν είχαν θεσπιστεί πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας των πληροφοριών για τις
κρίσιμες βάσεις δεδομένων. Ούτε το σύστημα πληροφοριών ασφαλείας ISKE
(ένα πρότυπο ασφάλειας των πληροφοριών που αναπτύχθηκε για τον εσθονικό
δημόσιο τομέα και είναι υποχρεωτικό για τους κρατικούς οργανισμούς και τους
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οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που χειρίζονται βάσεις
δεδομένων/μητρώα) ούτε οποιαδήποτε νομική πράξη ή πρότυπο προέβλεπε
πρόσθετες απαιτήσεις για τις κρίσιμες βάσεις δεδομένων, όπως τήρηση
εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων εκτός Εσθονίας. Εφεδρικά αντίγραφα
των βάσεων δεδομένων που ελέγχθηκαν είχαν μεταφερθεί στο εξωτερικό, αλλά
η ανάκτηση των εργασιών των συστημάτων πληροφοριών από αυτά τα
αντίγραφα δεν είχε ελεγχθεί.
o

Η εφαρμογή του ISKE και ο σχετικός έλεγχος αποτελούσαν πρόβλημα όσον
αφορά τις κρίσιμες βάσεις δεδομένων. Κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου,
δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος ISKE σε δύο από τις δέκα βάσεις
δεδομένων, και οι έλεγχοι είχαν οργανωθεί μόνο έως το τέλος του εν λόγω
ελέγχου (30 Νοεμβρίου 2017). Μόνο δύο κρίσιμες βάσεις δεδομένων είχαν
ελεγχθεί όσο συχνά απαιτεί η νομοθεσία. Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις όπου τα
προβλήματα που επεσήμανε ο ελεγκτής δεν είχαν επιλυθεί στο διάστημα που
μεσολαβούσε μεταξύ δύο ελέγχων ISKE (δύο με τρία έτη).

o

Στη διάρκεια του ελέγχου, το ΑΟΕ διαπίστωσε ότι ορισμένα σημαντικά μέτρα για
την ασφάλεια των πληροφοριών δεν είχαν εφαρμοστεί σε ορισμένες κρίσιμες
βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις για τακτική αξιολόγηση των
τρωτών σημείων των συστημάτων πληροφοριών δεν είχαν καθοριστεί σε
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, δεν είχαν
διενεργηθεί τακτικοί έλεγχοι ή αναλύσεις των αρχείων καταγραφής συμβάντων,
δεν υπήρχαν σχέδια κατάρτισης στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών ή
αναλύσεις της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών
στον τομέα της κυβέρνησης που αποτελεί τη βάση για αυτά τα σχέδια
κατάρτισης, δεν επιθεωρούνταν η ακεραιότητα των αρχείων σε ορισμένες
περιπτώσεις και δεν διενεργούνταν εξωτερικές δοκιμές διείσδυσης.

Συμπεράσματα και συστάσεις
Με τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι, παρά την εφαρμογή του συστήματος βασικής
ασφάλειας τριών επιπέδων ISKE, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική για τους
κρατικούς οργανισμούς και τους ελέγχους τους, υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις όσον
αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριών σε αρκετές κρίσιμες βάσεις
δεδομένων, όπως η ανάλυση αρχείων καταγραφής, οι δοκιμές διείσδυσης και η
προστασία των κινητών συσκευών. Οι ειδικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την
προστασία των κρίσιμων δεδομένων δεν είχαν ακόμα θεσπιστεί.
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Το Υπουργείο Οικονομικών και Επικοινωνιών είχε δρομολογήσει τις πρώτες
δραστηριότητες που απαιτούνταν για την προστασία των κρίσιμων δεδομένων, όμως
το έργο για τις κρίσιμες βάσεις δεδομένων βρισκόταν σε στάδιο που θα απαιτούσε
ένα νομικά υποχρεωτικό σύνολο κανόνων. Επίσης, δεν υπήρχε λεπτομερής ανάλυση
κινδύνου ή σχέδιο δράσης για το μέλλον.
Εφεδρικά αντίγραφα πέντε κρίσιμων βάσεων δεδομένων τηρούνταν σε πρεσβείες που
βρίσκονταν σε ξένες χώρες, όμως, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής των κέντρων
δεδομένων που βρίσκονταν στην Εσθονία, η διατήρηση των κρίσιμων δεδομένων στις
υπόλοιπες πέντε βάσεις δεδομένων δεν θα διασφαλιζόταν.
Δόθηκαν δύο γενικές συστάσεις:
o

Να καθοριστούν οι κανόνες για την πρόσθετη προστασία των κρίσιμων βάσεων
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των κρίσιμων βάσεων
δεδομένων, της επεξεργασίας των δεδομένων σε αυτές και της δημιουργίας
εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων που είναι κρίσιμης σημασίας για το
κράτος, και να αξιολογηθεί ο τρόπος παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης για
αυτές τις δραστηριότητες.

o

Να αναλυθούν τα διάφορα στάδια δημιουργίας των βάσεων δεδομένων, τόσο
όσον αφορά τον οικονομικό προγραμματισμό όσο και την ασφάλεια των
πληροφοριών, και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης έργου
στην υλοποίηση αυτών των σταδίων.
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Ιρλανδία
Office of the Comptroller and
Auditor General

Μέτρα σχετικά με την εθνική κυβερνοασφάλεια
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Σεπτέμβριος 2018

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος ελέγχου:

2011-2018

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Το Υπουργείο Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για
την πολιτική κυβερνοασφάλειας στην Ιρλανδία. Το εν λόγω Υπουργείο είναι επίσης
υπεύθυνο, μέσω του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, για τον συντονισμό της
κρατικής επείγουσας αντιμετώπισης οποιωνδήποτε περιστατικών θέτουν σε κίνδυνο
την κυβερνοασφάλεια σε εθνικό επίπεδο.
Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας ιδρύθηκε το 2011. Κύριος σκοπός του είναι να
διασφαλίζει τα κρατικά δίκτυα, να βοηθά τη βιομηχανία και τα άτομα να
προστατεύουν τα συστήματά τους, και να διασφαλίζει τις εθνικές υποδομές ζωτικής
σημασίας.

Ερωτήματα του ελέγχου
Στην παρούσα εξέταση επανεξετάζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα
μέτρα για την κυβερνοασφάλεια από την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου
Κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν:
o

την εντολή και τους πόρους του Κέντρου·
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την εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια (2015-2017)·

o

την εφαρμογή της οδηγίας NIS της ΕΕ·

o

τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και εποπτείας.
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Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Παρότι με την απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση του Εθνικού κέντρου
κυβερνοασφάλειας εγκρίθηκε ετήσια χρηματοδότηση ύψους 800 000 ευρώ, η
πραγματική ετήσια χρηματοδότηση για την κυβερνοασφάλεια μεταξύ 2012 και 2015
αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το ένα τρίτο αυτού του ποσού. Το 2017, το σχετικό
κονδύλιο αυξήθηκε σε 1,95 εκατομμύρια ευρώ. Η στελέχωση του Κέντρου σχεδόν
διπλασιάστηκε το 2017 σε 14,5 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Το 2018 εγκρίθηκε
ο διορισμός ακόμη 16 υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια (2015-2017)
ορίστηκαν 12 μέτρα που έπρεπε να υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά της εφαρμογής
της. Έως τον Μάιο του 2018, η υλοποίηση τεσσάρων μέτρων είχε ολοκληρωθεί, άλλα
τέσσερα είχαν υλοποιηθεί μερικώς και τέσσερα δεν είχαν υλοποιηθεί.
Η οδηγία για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών (NIS) της ΕΕ αποσκοπεί στη
βελτίωση της ανθεκτικότητας βασικών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Κατά
την αξιολόγηση της προόδου της Ιρλανδίας σε σχέση με καθέναν από τους τρεις
πυλώνες της οδηγίας διαπιστώθηκε ότι:
o

Πυλώνας 1 – Βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας. Υλοποιήθηκε μερικώς –έχουν καλυφθεί οι διαρθρωτικές
απαιτήσεις, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν κενά στον στρατηγικό σχεδιασμό.

o

Πυλώνας 2 – Διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Υλοποιήθηκε.

o

Πυλώνας 3 – Θέσπιση μέτρων ασφάλειας και υποχρεώσεων κοινοποίησης
περιστατικών για βασικούς τομείς. Υλοποιήθηκε μερικώς –χρειάζεται να
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε σχέση με τον προσδιορισμό των
κρίσιμων συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, τον επίσημο χαρακτηρισμό των
οντοτήτων ως «φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» και τη διαχείριση
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών.
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Με την απόφαση (Ιούλιος 2011) με την οποία η κυβέρνηση ενέκρινε την ίδρυση του
Εθνικού κέντρου κυβερνοασφάλειας εγκρίθηκε επίσης η σύσταση διυπουργικής
επιτροπής με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ιρλανδία. Αν και η επιτροπή
συνεδρίασε πέντε φορές μεταξύ 2013 και 2015, μόνο μίας συνεδρίασης τα πρακτικά
ήταν διαθέσιμα προς εξέταση. Η τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής
πραγματοποιήθηκε το 2015.
Το σχέδιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια προβλέπει
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης και διενέργεια επίσημης εκτίμησης αντικτύπου του
έργου του κέντρου στο τέλος του 2017. Αυτές εκκρεμούν, παρότι το έργο του κέντρου
περιγράφεται στην ετήσια έκθεση του υπουργείου.
Το υπουργείο ζήτησε επισήμως αξιολόγηση των επιδόσεων του κέντρου. Δεν
παρασχέθηκε κανένα στοιχείο ότι τέτοια αξιολόγηση έχει πραγματοποιηθεί. Το
υπουργείο δήλωσε ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων του έργου του Εθνικού κέντρου
κυβερνοασφάλειας εντασσόταν στο πλαίσιο της συνήθους διαχείρισης επιδόσεων και
εταιρικής διακυβέρνησής του.
Ο έλεγχος καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
o

Παρότι το Εθνικό κέντρο κυβερνοασφάλειας επιτελεί κρίσιμη λειτουργία, το
επίπεδο των πόρων που διατέθηκαν κατά τα πρώτα τέσσερα έτη λειτουργίας του
ήταν σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.

o

Η συνολική στρατηγική κατεύθυνση του κέντρου δεν είναι σαφής, και δεν
υπάρχει επί του παρόντος στρατηγικό σχέδιο.

o

Απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με τους ρόλους των φορέων που
συμμετέχουν στη διερεύνηση κυβερνοεγκλημάτων και περιστατικών στον τομέα
της εθνικής ασφάλειας.

o

Οι απαιτήσεις της οδηγίας NIS της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη μιας εθνικής
στρατηγικής δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί.

o

Αν και οι δομές διακυβέρνησης έχουν καθοριστεί, δεν είναι σαφές πώς
λειτουργούν στην πράξη οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης.

Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και το κόστος των πόρων
που διατίθενται για την κυβερνοασφάλεια.
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Γαλλία
Cour des comptes

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια αρχική
αξιολόγηση του νόμου για τον προσανατολισμό
και την επιτυχία των σπουδαστών
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Φεβρουάριος 2020

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στη γαλλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2019-2020

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Στόχος του νόμου του 2018 για τον προσανατολισμό και την επιτυχία των
σπουδαστών (loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, νόμος ORE) ήταν
να βελτιώσει τα τρία βασικά στάδια της πορείας που ακολουθούν οι νέοι που
εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλογή προγράμματος σπουδών και
επιτυχία στα πρώτα έτη σπουδών. Ο νόμος αυτός εισήγαγε την «Parcoursup», μια νέα
ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως πόρος πληροφοριών για τα διαθέσιμα
προγράμματα σπουδών και τις απαιτήσεις εισαγωγής, σκοπός της οποίας ήταν η
καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των ικανοτήτων και αποτελεσμάτων των μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα πρώτα δύο έτη ισχύος του νόμου ORE έγινε το πρώτο βήμα για την
πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Παρά τους πολυάριθμους περιορισμούς, η έναρξη λειτουργίας της «Parcoursup» ήταν
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πολύ ομαλή, αν και απουσίαζαν εγγυήσεις ασφάλειας και βιωσιμότητας, και τα
δεδομένα θα μπορούσαν να αξιοποιούνται καλύτερα, δεδομένης της σημασίας τους.
Ο νόμος ORE θεσπίστηκε για να επιλύσει δύο μείζονα προβλήματα στην εκπαιδευτική
πολιτική. Το πρώτο ήταν το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών από
φοιτητές πανεπιστημίων και το δεύτερο ότι η προηγούμενη ψηφιακή πλατφόρμα είχε
προκαλέσει βαθιά δυσαρέσκεια, διότι στο τελικό στάδιο χρησιμοποιούσε κλήρωση.
Για τη μεταρρύθμιση ORE διατέθηκε χρηματοδότηση 867 εκατομμυρίων ευρών σε
διάστημα πέντε ετών. Η μεταρρύθμιση βασίστηκε στην έννοια του συνεχούς «-3/+3»,
έχοντας ως βασική αρχή ότι όσο περισσότεροι μαθητές της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας τους
στις εξετάσεις, καθώς θα επιλέγουν σπουδές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ικανότητες και στις φιλοδοξίες τους. Με τον νόμο ORE επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστεί
η έλλειψη καθοδήγησης των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και συνεπώς να περιοριστεί το φαινόμενο της αλλαγής προγράμματος σπουδών, που,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού ΑΟΕ, κοστίζει σχεδόν 550 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως μόνο για το πρώτο έτος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν μια αρχική αξιολόγηση της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ORE, εξετάζοντας τα ζητήματα ασφάλειας
ΤΠ που εγείρει η πλατφόρμα.
Το σύστημα πληροφοριών χαρακτηρίστηκε από αύξηση των συντελεστών φορτίου
(συμπερίληψη όλων των προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2020
και ταχεία αύξηση του αριθμού των χρηστών σε λίγα μόνο έτη). Αυτό οφειλόταν στη
βιαστική μετάβαση από την προηγούμενη πλατφόρμα στην «Parcoursup», χωρίς
αλλαγή της αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι
όσον αφορά την ποιότητα, τη συνέχεια, την προσαρμοστικότητα και την περαιτέρω
ανάπτυξη της υπηρεσίας. Οι αδυναμίες του συστήματος στους τομείς της ασφάλειας,
των επιδόσεων και της αξιοπιστίας δεν είχαν διορθωθεί. Η «Parcoursup» μπόρεσε να
δημιουργηθεί γρήγορα λόγω του ότι η διαχείρισή της έγινε σε λειτουργία beta από
μια περιορισμένη ομάδα ατόμων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και κινήτρων, όμως
αυτή η προσέγγιση σήμαινε ότι έλειπε η στρατηγική κατεύθυνση και η ικανοποιητική
διακυβέρνηση.
Οι ελεγκτές αξιολόγησαν την ποιότητα του συστήματος πληροφοριών και τις
επιδόσεις της νέας πλατφόρμας «Parcoursup». Η «Parcoursup» δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του νόμου ORE με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα της αντιστοίχισης με τα
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προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επομένως να αυξηθεί το
ποσοστό αποφοίτησης.

Διαπιστώσεις
Αν και η «Parcoursup» λειτούργησε ικανοποιητικά, το εγχείρημα ήταν εκτεθειμένο σε
κινδύνους ΤΠ, που έπρεπε να περιοριστούν. Χρειάζονταν διασφαλίσεις σχετικά με την
ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας, και θα μπορούσε να είχε γίνει
καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων.
Ένα απαρχαιωμένο σύστημα πληροφοριών
Ελάχιστα νέα στοιχεία υπήρχαν στην «Parcoursup», η οποία είχε κληρονομήσει τη
δυσκαμψία και την ευπάθεια της προηγούμενης πλατφόρμας «Admission Post-Bac»
(APB), μαζί με πολλούς κινδύνους που δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Το σύστημα
πληροφοριών που αποτέλεσε τον βασικό κορμό της «Parcoursup» είχε ληφθεί
απευθείας από την προηγούμενη πλατφόρμα. Παρότι παρουσιαζόταν ως νέο
εργαλείο κατανομής, ο πυρήνας του συστήματος πληροφοριών είχε τροποποιηθεί
ελάχιστα σε σχέση με την APB. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 72 % των
πληροφοριακών υποδομών παρέμεινε αμετάβλητο, καθώς λιγότερο από το 30 % του
κώδικα της APB είχε γραφεί από την αρχή.
Τα θεμέλια της πλατφόρμας ΤΠ είχαν σχεδιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000
για τη διαχείριση περίπου ενός εκατομμυρίου αιτήσεων για περίπου 100 000 θέσεις
ετησίως, αλλά οι δυνατότητες του συστήματος διευρύνθηκαν ώστε να διεκπεραιώνει
ετήσια ροή περίπου 10 εκατομμυρίων αιτήσεων για περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις.
Η «Parcoursup» εμφανίστηκε σαν ένα παλιό εργαλείο με άλλη ονομασία. Η αύξηση
του φόρτου ήγειρε ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της πλατφόρμας να επιτύχει
τον επιδιωκόμενο σκοπό της.
Ένα ελλιπώς τεκμηριωμένο σύστημα πληροφοριών
Παρά τις προσπάθειες του υπουργείου για διαφάνεια, ο πηγαίος κώδικας της
«Parcoursup» παρέμενε κατά 99 % κλειστός. Τα ελάχιστα στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον για την κατανόηση και
αξιολόγηση της διαδικασίας κατανομής των αιτούντων σε προγράμματα σπουδών.
Όπως και η προκάτοχός της, η πλατφόρμα «Parcoursup» είναι ένα ελλιπώς
τεκμηριωμένο λειτουργικό σύστημα πληροφοριών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου του
κώδικα έδειξαν ότι η εφαρμογή ήταν χαμηλής ποιότητας και υψηλού κινδύνου, και ο
έλεγχος εντόπισε πολυάριθμες κρίσιμες παραβιάσεις. Το σύστημα ήταν χαμηλότερης
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ποιότητας από άλλα λογισμικά αντίστοιχης ηλικίας και παρουσίαζε υψηλό κίνδυνο
εμφάνισης σφάλματος.
Η «Parcoursup» χρησιμοποιούσε τόσο δημόσιο όσο και κλειστό πηγαίο κώδικα. Ο
ανοιχτός κώδικας παρουσίαζε πολύ υψηλότερο ποσοστό κρίσιμων παραβιάσεων από
τον κλειστό κώδικα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διακοπής παροχής της
υπηρεσίας. Επίσης, η πλατφόρμα δεν ήταν ασφαλής από κυβερνοεπιθέσεις (έλεγχος
ασφάλειας του πηγαίου κώδικα, Ιούλιος 2018). Ωστόσο, στα τέλη του 2019, το
υπουργείο ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πιστοποίησης του κώδικα της
«Parcoursup».
Η διαθέσιμη τεκμηρίωση του πηγαίου κώδικα δεν ήταν ούτε συνεκτική ούτε
εξαντλητική. Ο κώδικας της «Parcoursup» ήταν αφύσικα πολύπλοκος. Οι ελεγκτές
θεώρησαν ότι ο πηγαίος κώδικας θα έπρεπε να αναδιαρθρωθεί, ώστε να μειωθεί ο
αριθμός των πολύπλοκων συνιστωσών.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος πληροφοριών της «Parcoursup» ήταν υψηλού
κινδύνου. Η διαχείριση της βάσης δεδομένων δεν ήταν αυτοματοποιημένη, πρακτική
που είναι απαρχαιωμένη. Η ευπάθεια του συστήματος οφειλόταν στη μεγάλη
εξάρτησή του από τη διαθεσιμότητα και την επαγρύπνηση των χειριστών. Το
υπουργείο αναγνώρισε ότι η αρχιτεκτονική της «Parcoursup» ενείχε υψηλούς
κινδύνους, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς περαιτέρω
ανάπτυξη της εφαρμογής.
Το σύστημα πληροφοριών «Parcoursup» ήταν ελλιπώς τεκμηριωμένο και βασιζόταν
ουσιαστικά στις γνώσεις του προσωπικού του αρμόδιου εθνικού οργανισμού (Service
à Compétence Nationale SCN). Μια σειρά σχολίων στη βάση δεδομένων που αποτελεί
τον πυρήνα του συστήματος χρησιμεύουν ως τεκμηρίωση, γεγονός που δυσχεραίνει
τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών, καθώς και την
αξιοποίηση των δεδομένων. Οι πληροφορίες χρηστών που τηρούνταν στην
πλατφόρμα δεν μπορούσαν εύκολα να εξαχθούν και να αξιολογηθούν χωρίς ενδελεχή
διερεύνηση. Δεδομένης της έλλειψης διαρθρωμένης τεχνικής τεκμηρίωσης, η
ικανότητα του SCN να εκτελεί τα στρατηγικά του καθήκοντα εξαρτάτο αποκλειστικά
από τον επικεφαλής του κέντρου ΤΠ.
Στρατηγική ασφάλειας – Αναγκαίες βελτιώσεις
Λόγω της ευαισθησίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο
σύστημα, η ασφάλεια αποτελεί πραγματική πρόκληση για την «Parcoursup». Κατ’
αρχήν, όλοι οι οργανισμοί που διαχειρίζονται ένα σύστημα πληροφοριών πρέπει να
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διαθέτουν επίσημη γραπτή πολιτική ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών. Παρότι
είχε αναγνωριστεί από τον πρωθυπουργό ως πάροχος βασικής υπηρεσίας, η
«Parcoursup» δεν διέθετε τέτοια πολιτική. Οι αναγκαίες ενέργειες έπρεπε να
αναληφθούν χωρίς καθυστέρηση.
Κάθε ομάδα της «Parcoursup» είχε έναν υπάλληλο ασφάλειας συστημάτων
πληροφοριών αποσπασμένο στο κέντρο ΤΠ. Η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών
απευθείας στον διευθυντή του SCN, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, θα
ήταν ορθή πρακτική.
Στα μέσα του 2019, η «Parcoursup» δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Ορισμένα μέτρα εκκρεμούσαν ακόμα, ιδίως η
τυποποίηση των διαφόρων διαδικασιών που χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία.
Η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέμενε ανεπαρκής, και πάρα
πολλά πλήρη ατομικά δεδομένα παρέμεναν αποθηκευμένα.
Η μονάδα «Parcoursup» αναφερόταν τόσο στον υπεύθυνο διαχείρισης έργου της
«Parcoursup», που είχε διοριστεί από το γραφείο του υπουργού, όσο και στην
υπηρεσία στρατηγικής κατάρτισης και φοιτητικών υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ένταξης, με αποτέλεσμα
κατακερματισμό της ευθύνης. Τα πρακτικά ζητήματα σχετικά με το σύστημα
πληροφοριών της «Parcoursup» εξετάζονταν στο πλαίσιο εβδομαδιαίων συσκέψεων.
Παρότι αυτή η μορφή οργάνωσης είχε το πλεονέκτημα της ταχείας αντίδρασης στην
καθημερινή διαχείριση των ροών φοιτητών, άφηνε την «Parcoursup» χωρίς
στρατηγική διεύθυνση.
Τέλος, το σύστημα δεν ήταν επαρκώς διαφανές. Δεν επέτρεπε να γίνεται βέλτιστη
χρήση των δεδομένων που τηρούνταν στην πλατφόρμα, παρά τις τεράστιες
δυνατότητες. Η κινητοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
απέφερε οφέλη σε επίπεδο επιδόσεων.

Συμπεράσματα και συστάσεις
Προκειμένου να ανταποκριθεί στη μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η
κυβέρνηση κεντρικοποίησε επιτυχώς τη διαχείριση της πρόσβασης των φοιτητών στις
μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που συνδύαζε όλα
τα προγράμματα σπουδών. Η «Parcoursup» βασίστηκε στο προηγούμενο σύστημα, το
οποίο αναδιαμορφώθηκε βιαστικά, χωρίς όμως ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές.
Επομένως, τα τρωτά σημεία του συστήματος πληροφοριών όσον αφορά την
ασφάλεια, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία δεν είχαν αντιμετωπιστεί, παρόλο που η
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αύξηση του φόρτου αναμενόταν να συνεχιστεί, δεδομένου του απώτατου στόχου να
συμπεριληφθούν όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το σύστημα ήταν
επίσης ελλιπώς τεκμηριωμένο, με μια κάπως πρόχειρη προσέγγιση στην ανάπτυξη,
και η εξαιρετική πολυπλοκότητά του αύξανε τους κινδύνους σφάλματος σε
περίπτωση τυχόν λειτουργικών αλλαγών. Συνεπώς, η πλατφόρμα παρουσίαζε
σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά την ποιότητα και τη συνέχεια της δημόσιας
υπηρεσίας, καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το ΑΟΕ της Γαλλίας διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις:
o

πρέπει να ενισχυθεί η στελέχωση της ομάδας ΤΠ του SCN, και η χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του ORE πρέπει να ανακατανεμηθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι
ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της υποδιεύθυνσης συστημάτων
πληροφοριών και στατιστικής έρευνας·

o

το σύστημα πληροφοριών πρέπει να εδραιωθεί, με διόρθωση των ατελειών που
επείγουν, εκσυγχρονισμό ή αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του, και
τεκμηρίωση των κύριων βάσεων δεδομένων τόσο του παλαιού συστήματος όσο
και της πλατφόρμας «Parcoursup» με συστηματικό και διαρθρωμένο τρόπο·

o

το σύστημα πληροφοριών της «Parcoursup» πρέπει να καλυφθεί από πολιτική
ασφάλειας·

o

θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας κοινός φορέας καθοδήγησης για το Υπουργείο
Παιδείας και Νεολαίας και το Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και
Καινοτομίας, ο οποίος θα επιβλέπει την πλατφόρμα «Parcoursup», με
ανακατανομή πιστώσεων από τη χρηματοδότηση ORE.
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Λετονία
Valsts Kontrole

Έχει αξιοποιήσει η δημόσια διοίκηση όλες τις ευκαιρίες για
αποδοτική διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ;
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Ιούνιος 2019

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2017-2019

Σύνοψη της έκθεσης:
Θέμα του ελέγχου
Το ανώτατο όργανο ελέγχου της Λετονίας ολοκλήρωσε έλεγχο επιδόσεων σχετικά με
την αποδοτικότητα των δημόσιων υποδομών ΤΠΕ. Σκοπός του ελέγχου ήταν να
εξακριβωθεί εάν η δημόσια διοίκηση εφάρμοζε μια ενιαία προσέγγιση για την
αποδοτική διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ και εάν τα θεσμικά όργανα είχαν
αξιολογήσει τα οφέλη της κεντρικοποίησης. Επιπλέον, η ασφάλεια των κέντρων
δεδομένων αναγνωρίστηκε ως σημαντικό ζήτημα κατά την αξιολόγηση των επιλογών
για τον σχεδιασμό της περαιτέρω βελτιστοποίησης.
Η απροθυμία των αρχών να διαχειριστούν τις υποδομές ΤΠΕ σε κεντρικό επίπεδο,
τουλάχιστον σε επίπεδο ενός υπουργείου, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σειράς
αιθουσών διακομιστή, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικά το κόστος
συντήρησης. Στα τέσσερα υπουργεία που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι 22
υποοντότητές τους χρησιμοποιούσαν 38 κέντρα δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, το AOE της Λετονίας εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες συστήματα
πληροφοριών μεγάλης, ακόμη και εθνικής, σημασίας, φιλοξενούνταν σε
εγκαταστάσεις με ανεπαρκές επίπεδο ασφάλειας. Η βελτιστοποίηση του αριθμού των
αιθουσών διακομιστή, εκτός του ότι θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών
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ΤΠΕ, θα μπορούσε επίσης να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο ασφάλειας με
χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, αίθουσες διακομιστή υψηλής ασφάλειας ήταν ήδη
διαθέσιμες στα θεσμικά όργανα, αλλά οι δυνατότητές τους δεν αξιοποιούνταν
πλήρως.

Κύριο αντικείμενο του ελέγχου
Σκοπός του ελέγχου ήταν να εξακριβωθεί εάν πληρούνταν και εάν εφαρμόζονταν όλες
οι προϋποθέσεις για την ενιαία διαχείριση των υποδομών ΤΠΕ, κατά τρόπο ώστε να
προάγεται η αποδοτικότερη και ασφαλέστερη χρήση των πόρων ΤΠΕ.

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Διακυβέρνηση και βελτιστοποίηση των ΤΠΕ
o

Δεν υπήρχε μακρόπνοο όραμα για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των ΤΠΕ,
είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο υπουργείων. Τα υπουργεία και οι
υποοντότητές τους βελτιστοποιούσαν τις υποδομές ΤΠΕ σύμφωνα με τις γνώσεις
και τις ικανότητές τους.

Μεταξύ 2011 και 2017, το συνολικό κόστος συντήρησης των υποδομών ΤΠΕ στα
όργανα που ελέγχθηκαν αυξήθηκε από 17 σε 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα
θεσμικά όργανα δεν έχουν υιοθετήσει πρακτικές διενέργειας τακτικών αξιολογήσεων,
ώστε να κρίνουν αν θα ήταν οικονομικότερο να συντηρούν τις υποδομές ΤΠΕ τα ίδια,
να συνεργάζονται με άλλο θεσμικό όργανο ή να αναθέτουν τη συντήρηση σε
εξωτερικούς συνεργάτες. Επιδίωξη δεν είναι ούτε η κεντρικοποίηση ούτε η
αποκέντρωση των ΤΠΕ, αλλά απαιτείται ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης και
των εναλλακτικών επιλογών ώστε να προσδιοριστεί σαφώς το κόστος της
υφιστάμενης κατάστασης και των πιθανών εναλλακτικών.
Ασφάλεια ΤΠΕ
o

Το νομικό πλαίσιο δεν καθόριζε με σαφήνεια τις απαιτήσεις ασφάλειας των
υποδομών ΤΠΕ στο πλαίσιο ενός λογικού συστήματος βασισμένου στη σημασία
των πληροφοριών που υπόκεινται σε επεξεργασία. Δεν υπήρχαν λεπτομερείς
τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των κέντρων δεδομένων ΤΠΕ.

o

Οι ελλείψεις στις απαιτήσεις ασφάλειας είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο κόστος
προστασίας, ή, σε άλλες περιπτώσεις, τη μη εξασφάλιση της προστασίας
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πληροφοριών εθνικής σημασίας. Ακόμη και σημαντικά συστήματα πληροφοριών
φιλοξενούνταν σε κέντρα δεδομένων με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας.
o

Οι περισσότερες αίθουσες διακομιστή ήταν εκτεθειμένες σε απειλές για την
ασφάλειά τους. Ορισμένα τα κέντρα δεδομένων δεν ήταν επαρκώς
προστατευμένα από φυσική πρόσβαση και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Για την
αποτροπή των απειλών για την ασφάλεια απαιτούνταν επενδύσεις ύψους
τουλάχιστον 247 000-765 000 ευρώ, ανάλογα με την προσέγγιση που θα
επιλεγόταν. Οι σχετικές επενδύσεις περιλάμβαναν: 1) τη βελτίωση των αιθουσών
διακομιστή που φιλοξενούν τα σημαντικότερα συστήματα πληροφοριών και
εξασφάλιση της αποθήκευσης σημαντικών πόρων ΤΠΕ σε κέντρα δεδομένων
υψηλότερης ασφάλειας· ή 2) τη βελτίωση όλων των υφιστάμενων αιθουσών
διακομιστή. Αυτό, ωστόσο, θα απαιτούσε επένδυση ενός ποσού που οι ελεγκτές
δεν έκριναν δικαιολογημένο, εκτός εάν ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των κέντρων
δεδομένων.

Το νομικό πλαίσιο ήταν ελλιπές, καθώς δεν προέβλεπε λεπτομερείς απαιτήσεις
ασφάλειας για τις υποδομές ΤΠΕ. Για παράδειγμα, υπήρχαν απαιτήσεις για διάφορα
κριτήρια που συνδέονται με τη λογική ασφάλεια, αλλά κανένα κριτήριο για τη φυσική
και περιβαλλοντική ασφάλεια των υποδομών, κάτι που επίσης επηρεάζει τη
διαθεσιμότητα των συστημάτων και την προστασία των δεδομένων. Παρότι τα
έγγραφα χάραξης της δημόσιας πολιτικής τόνιζαν τη σημασία της ασφάλειας των
υποδομών ΤΠΕ και την ανάγκη ενίσχυσής της, δεν είχαν σχεδιαστεί συγκεκριμένες
δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Η έλλειψη σαφούς, ανιχνεύσιμης και λογικής
διαφοροποίησης των απαιτήσεων ασφάλειας δημιουργούσε τον κίνδυνο ύπαρξης
ποικίλων απαιτήσεων ασφάλειας για την επεξεργασία πληροφοριών ίσης σημασίας
εντός της χώρας.
Η ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο αποτελούσε αντικείμενο παρακολούθησης σε
κεντρικό επίπεδο από τη διοίκηση, η οποία αντιμετώπιζε τα συμβάντα που
προέκυπταν, όμως την ευθύνη για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας των υποδομών
ΤΠ είχε ο επικεφαλής κάθε οργάνου. Ως εκ τούτου, η κατανόηση των ζητημάτων
ασφάλειας ΤΠΕ, η αξιολόγηση της σημασίας των πληροφοριών που υποβάλλονται σε
επεξεργασία και οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας
ΤΠΕ διέφεραν σημαντικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων.
Χρειαζόταν ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης αυτών των διαδικασιών,
προκειμένου η δημόσια διοίκηση να αξιολογηθεί ως ενιαίο σύστημα, ανεξάρτητα και
βάσει τυποποιημένων κριτηρίων, κάτι που θα επέτρεπε τον εντοπισμό τυχόν
διαφορετικών προσεγγίσεων και την αποτροπή τους μέσω του προσδιορισμού των
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κοινών κινδύνων, καθώς και τον σχεδιασμό προληπτικών δράσεων για τον μετριασμό
τους.
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Λιθουανία
Valstybės Kontrolė
Διαχείριση κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Ιούνιος 2018

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη λιθουανική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2014-2017

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Σημαντικές κυβερνητικές λειτουργίες, όπως η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών,
η φορολογική διοίκηση και η υγειονομική περίθαλψη, εκτελούνται με τη χρήση
κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών (ηλεκτρονικές πληροφορίες κρίσιμης
σημασίας). Οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών κρίσιμης σημασίας ή μη
διαθεσιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών μπορεί να έχει σοβαρές
συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και ευημερία και για την οικονομία. Οι
αξιολογήσεις του γενικού ελέγχου ΤΠ που διενεργήθηκαν από το ανώτατο όργανο
ελέγχου (ΑΟΕ) της Λιθουανίας από το 2006 έως το 2016 αποκάλυψαν
επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη διαχείριση ΤΠ (σχεδιασμός, ορισμός
πληροφοριακής αρχιτεκτονικής, οργανωτική δομή, αλλαγές, εξασφάλιση της
συνέχειας των δραστηριοτήτων, ασφάλεια των δεδομένων, παρακολούθηση και
αξιολόγηση της διαχείρισης ΤΠ). Το ΑΟΕ της Λιθουανίας πραγματοποίησε έλεγχο
κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών για να αξιολογήσει τη διαχείριση και την
ασφάλειά τους και να προτείνει μέτρα βελτίωσης.
Ο έλεγχος είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη διαχείριση (γενικός έλεγχος) και την
ωριμότητα κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών και να εντοπίσει συστημικά
προβλήματα.
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Το ΑΟΕ της Λιθουανίας αξιολόγησε την ωριμότητα της διαχείρισης ΤΠ σε
12 οργανισμούς του δημόσιου τομέα 64 που διαχειρίζονται 44 συστήματα
πληροφοριών πρώτης κατηγορίας. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις
δημόσιου ελέγχου και τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου. Η
αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία COBIT 65 στους ακόλουθους
τομείς που ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους: στρατηγικός σχεδιασμός ΤΠ·
καθορισμός της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής· διαχείριση κινδύνου ΤΠ· διαχείριση
αλλαγών· εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών· ασφάλεια συστημάτων·
διαχείριση δεδομένων· παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ΤΠ·
διασφάλιση αξιοπιστίας της διαχείρισης της ΤΠ. Η αξιολόγηση της επεξεργασίας
συμπεριέλαβε τόσο τη διαχείριση ΤΠ σε επίπεδο οργανισμών και σε εθνικό επίπεδο,
όσο και την αλληλεπίδραση αυτών των επιπέδων διαχείρισης.

Διαπιστώσεις του ελέγχου
Οι τάσεις όσον αφορά τις μεταβολές του επιπέδου ωριμότητας σε σχέση με τη
διαχείριση κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών ήταν θετικές. Ωστόσο, δεδομένου
του αυξανόμενου επιπέδου των κυβερνοαπειλών, η παρατηρούμενη πρόοδος ήταν
υπερβολικά αργή, και η ασφάλεια αυτών των πόρων έπρεπε να ενισχυθεί. Αυτό
οφειλόταν στις εξής αδυναμίες:
o

Το σύστημα προσδιορισμού των κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών δεν
ήταν αρκετά αποτελεσματικό ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή λύσεων
ασφάλειας που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
—

Οι αξιολογήσεις που είχαν ως σκοπό να αποδείξουν την κρισιμότητα των
κρατικών πόρων πληροφοριών δεν διαπνέονταν από αντικειμενικότητα, οι
μεταβολές δεν λαμβάνονταν πάντοτε υπόψη στις επαναξιολογήσεις, η εν

64

Κρατική φορολογική επιθεώρηση, Κρατική επιχείρηση κέντρου διαχείρισης μητρώων,
Υπηρεσία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, Κρατικό συμβούλιο ταμείου
κοινωνικής ασφάλισης, Κρατική επιχείρηση κέντρου γεωργικών πληροφοριών και
αγροτικών επιχειρήσεων, Κέντρο τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, Κρατική
υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικών θεμάτων, Γραφείο του Seimas της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή ανάπτυξης της κοινωνίας των
πληροφοριών, Κρατικό ταμείο ασθενών, Κρατική δασική υπηρεσία.

65

Το COBIT (Στόχοι ελέγχου για την τεχνολογία πληροφοριών και τις συναφείς τεχνολογίες)
είναι ένα πρότυπο του διεθνούς οργανισμού ISACA που καθορίζει βέλτιστες πρακτικές για
τη διαχείριση ΤΠ.
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λόγω διαδικασία δεν παρακολουθείτο σε εθνικό επίπεδο, και οι
κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της κρισιμότητας δεν
εξασφάλιζαν αποτελεσματική εφαρμογή.

o

—

Το σύστημα για τον προσδιορισμό των κρίσιμων κρατικών πόρων
πληροφοριών και των κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών δεν ήταν
τυποποιημένο· οι πόροι και οι υποδομές προσδιορίζονταν με διαφορετικούς
τρόπους βάσει της σημασίας των πληροφοριών και των υπηρεσιών, γεγονός
που περιέπλεκε τη διαδικασία του προσδιορισμού αυτών των πόρων.

—

Δεν είχε αναπτυχθεί εθνική πληροφοριακή αρχιτεκτονική στην οποία να
βασιστούν τα κρατικά συστήματα πληροφοριών και οι διασυνδέσεις τους,
και η οποία να παρουσιάζει την κλίμακα των κρίσιμων κρατικών πόρων
πληροφοριών και να καθιστά δυνατή τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων
σχετικά με τη σημασία αυτών των πόρων.

Η διαχείριση των κρατικών πόρων πληροφοριών έπρεπε να ευθυγραμμίζεται
περισσότερο με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και τα πρότυπα ΤΠ, για να
επιτύχει την ολοκληρωμένη βελτίωση του τομέα ΤΠ που θα συνέβαλλε στην
πρόοδο όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών:
—

Ο σχεδιασμός της ΤΠ δεν ήταν βιώσιμος: τα προβλεπόμενα εργαλεία ΤΠ
παρουσιάζονταν σε διαφορετικά έγγραφα και απουσίαζε μια συστηματική
προσέγγιση λόγω του υπερβολικού αριθμού στρατηγικών εγγράφων,
γεγονός που δυσχέραινε τον προσδιορισμό των κύριων προτεραιοτήτων και
τη διοχέτευση πόρων για τη διαχείριση των σημαντικότερων απειλών.

—

Η παρακολούθηση της ΤΠ δεν εξασφάλιζε ότι οι οργανισμοί μετρούσαν την
αποδοτικότητα των λειτουργιών ΤΠ και ότι οι έλεγχοι που διενεργούνταν
από τους διαχειριστές των κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών
έδειχναν την πραγματική ωριμότητα της διαχείρισης ΤΠ. Η διαχείριση ΤΠ
από τη διοίκηση δεν ελεγχόταν διεξοδικά σε εθνικό επίπεδο, και τα
προβλήματα στη διαχείριση ΤΠ δεν αναλύονταν συστηματικά. Είχε
δημιουργηθεί ένα σύστημα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των
κρατικών πόρων πληροφοριών με τις απαιτήσεις ασφάλειας των
ηλεκτρονικών πληροφοριών, το οποίο είχε ως μόνο σκοπό να διευκολύνει
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας, όμως
η λειτουργικότητά του δεν αξιοποιείτο επαρκώς.
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Τα μέτρα για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων πόρων
πληροφοριών έναντι των κυβερνοαπειλών δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματικά·
συνεπώς, εξακολουθούσε να υπάρχει κίνδυνος ευπάθειας αυτών των πόρων:
—

Η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια της
ΤΠ έπρεπε να αυξηθεί, καθώς δεν εντοπίζονταν όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι,
και η μεθοδολογία αξιολόγησής τους δεν συμμορφωνόταν με τις νέες
πρακτικές διαχείρισης ΤΠ. Δεν εξασφαλιζόταν η έγκαιρη διαχείριση των μη
αποδεκτών κινδύνων.

—

Δεν χρησιμοποιούνταν συστηματικά μέτρα ασφάλειας σε επίπεδο
οργανισμών, ικανά να μειώσουν τις κυβερνοαπειλές. Ανεπαρκείς δοκιμές
της ασφάλειας· ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού κατά την ανάπτυξη,
αναβάθμιση και τροποποίηση συστημάτων πληροφοριών· μη διαχείριση
ασφαλών διαμορφώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού· η ανεπαρκής
διαχείριση της συνέχειας των δραστηριοτήτων ΤΠ και των εφεδρικών
αρχείων έθετε σε κίνδυνο την αδιάλειπτη συνέχεια των δραστηριοτήτων· οι
μετρήσεις των επιδόσεων ασφάλειας ήταν ανεπαρκείς και δεν συνέβαλλαν
στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Συμπεράσματα
Κατά μέσο όρο, η διαχείριση ΤΠ των οντοτήτων του δημόσιου τομέα που ελέγχθηκαν
την τελευταία δεκαετία είχε φτάσει στο πρώτο από τα πέντε επίπεδα ωριμότητας 66
και βρισκόταν στο επίπεδο 1,7 κατά τον χρόνο κατάρτισης της έκθεσης. Αυτό το
χαμηλό επίπεδο ωριμότητας κρίσιμων κρατικών πόρων πληροφοριών ήταν ενδεικτικό
των αδυναμιών στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής για τους κρατικούς
πόρους πληροφοριών, οι οποίες τους καθιστούσαν περισσότερο ευάλωτους. Για να
αυξηθεί η ασφάλεια αυτών των πόρων, ο μηχανισμός διαχείρισής τους πρέπει να
βελτιωθεί με την εφαρμογή, στο μέτρο του δυνατού, βέλτιστων πρακτικών. Οι
ελεγκτές επισήμαναν επίσης ότι τα μέτρα για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των
κρίσιμων πόρων πληροφοριών έναντι των κυβερνοαπειλών δεν ήταν επαρκώς
αποτελεσματικά. Συνεπώς, πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης
των κινδύνων για την ασφάλεια της ΤΠ, με την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στις
δοκιμές ασφάλειας κατά τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
πληροφοριών, και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

66

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία COBIT.
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Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Καταπολεμάται αποτελεσματικά το κυβερνοέγκλημα;

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη λιθουανική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2020

Τίτλος της έκθεσης:

Το περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας στη Λιθουανία

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη λιθουανική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2015
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Ουγγαρία
State Audit Office

Έλεγχος της προστασίας των δεδομένων – Έλεγχος του εθνικού
πλαισίου προστασίας των δεδομένων και ορισμένων μητρώων
δεδομένων προτεραιότητας στο πλαίσιο της διεθνούς
συνεργασίας
Ημερομηνία δημοσίευσης:

Μάρτιος 2017

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην ουγγρική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Συμμόρφωση

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2011-2015

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Η ασφάλεια των εθνικών πόρων δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον της
κοινωνίας σε κάθε χώρα για τη διατήρηση και την προστασία των εθνικών αξιών. Ως
εκ τούτου, η βελτίωση της ασφάλειας των προσωπικών και δημόσιων δεδομένων
στους εθνικούς πόρους δεδομένων της Ουγγαρίας είναι αναγκαία για να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και να διασφαλιστεί η συνεχής και ομαλή
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, η προστασία των δεδομένων και το
δίχτυ ασφαλείας που παρέχει το νομικό πλαίσιο για την επιβολή της είναι καίριας
σημασίας για την κοινωνία.
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η δημόσια διοίκηση διαδραματίζει
καίριο ρόλο στη διαχείριση των σημαντικότερων και πλέον ευαίσθητων μητρώων
δεδομένων που τηρούνται σε εθνικούς πόρους δεδομένων. Οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας των δεδομένων στα μητρώα συνεργάζονται στενά για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Μεταφέρουν σε τακτική βάση μητρώα που περιέχουν μεγάλο όγκο
δεδομένων και πρέπει να δίνουν προσοχή στις κανονιστικές απαιτήσεις προστασίας
των δεδομένων. Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ

85

και επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη σήμερα. Ως εκ τούτου, η ορθή και
αξιόπιστη λειτουργία των συστημάτων πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα
σχεδιασμένους και διενεργούμενους ελέγχους.
Στο πλαίσιο των ελέγχων του, το ανώτατο όργανο ελέγχου (ΑΟΕ) της Ουγγαρίας δίδει
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων. Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας διενήργησε
διεξοδικούς ελέγχους σχετικά με την προστασία των δεδομένων από το 2011 έως το
2015, και δημοσίευσε την έκθεσή του το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο έλεγχος κάλυψε
επίσης πτυχές παράλληλων διεθνών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με
την ομάδα εργασίας ΤΠ του EUROSAI, σε σχέση κυρίως με τη συμμόρφωση με τις
ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του ελέγχου συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην
Ουγγαρία ήταν να αξιολογηθεί αν είχε θεσπιστεί το ρυθμιστικό και επιχειρησιακό
πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στη χώρα, και αν οι μείζονες οργανισμοί
διαχείρισης δεδομένων είχαν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για την ασφαλή
διαχείριση των δεδομένων και την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας των
δεδομένων. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε ιδίως στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και των εθνικών πόρων δεδομένων.
Στο πλαίσιο του ελέγχου, το ΑΟΕ αξιολόγησε τις μεθόδους διαχείρισης έξι
οργανισμών διαχείρισης δεδομένων (για παράδειγμα: φορολογική αρχή, δημόσιο
ταμείο, ασφάλιση υγείας, καταβολή συντάξεων, γραφείο εκπαίδευσης, δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και διευθύνσεις, αρχεία οχημάτων και μετακινήσεων,
διοικητικές υπηρεσίες αρμόδιες για τη διαχείριση δικαστικών δεδομένων), και επίσης
τις δραστηριότητες της αρχής προστασίας των δεδομένων και της αρχής ασφάλειας
των πληροφοριών.
Κατά τον έλεγχο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εντολή των οργανισμών διαχείρισης
των δεδομένων, ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους. Κατά τη
διάρκεια του ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου για τη διαχείριση και την
επεξεργασία των δεδομένων, αξιολογήθηκαν η ύπαρξη επικαιροποιημένων
κανονισμών σχετικά με τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, η διαχείριση
των ανθρώπινων πόρων και οι σχετικές διαδικασίες.
Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της
διαχείρισης δεδομένων, το ΑΟΕ αξιολόγησε τα σχετικά μέτρα ασφάλειας, μεταξύ
άλλων στους τομείς της φυσικής προστασίας, των δικαιωμάτων πρόσβασης, της
καταγραφής, των διαδικασιών αξιολόγησης της ασφάλειας, της ασφάλειας
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συστημάτων και επικοινωνιών, καθώς και τη συμμόρφωση της διαβάθμισης
ασφάλειας του οργανισμού συνολικά.
Η εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων ελέγχθηκε με βάση τις
συναφθείσες συμβάσεις. Εξετάστηκε αν οι οργανισμοί διαχείρισης των δεδομένων
απαιτούσαν από τους οργανισμούς επεξεργασίας δεδομένων να συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Με βάση τον έλεγχο, το ΑΟΕ της Ουγγαρίας διαπίστωσε ότι οι εσωτερικοί κανονισμοί
των οργανισμών διαχείρισης δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες διαχείρισης
των δεδομένων εξασφάλιζαν την προστασία των εθνικών πόρων δεδομένων ως μέρος
των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις
μεταξύ 2011 και 2015. Στην πράξη, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είχαν
εφαρμόσει δεόντως τις απαιτήσεις για την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και την
εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων. Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
εφαρμοζόταν στο πλαίσιο της κατάλληλης εντολής και με σαφή οριοθέτηση
αρμοδιοτήτων και εξουσιών.
Όσον αφορά ορισμένους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η
διαβάθμιση ασφάλειας των ηλεκτρονικών συστημάτων και του οργανισμού συνολικά
δεν συμμορφωνόταν πάντοτε με τις νομικές απαιτήσεις, όμως η έκταση των
ελλείψεων δεν επηρέαζε σημαντικά την ασφάλεια των δεδομένων που υποβάλλονται
σε επεξεργασία. Με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου, οι
οργανισμοί διαχείρισης δεδομένων αποκατέστησαν τις ελλείψεις στο πλαίσιο σχεδίων
δράσης που ενέκρινε το ΑΟΕ.
Στο πλαίσιο του παράλληλου διεθνούς ελέγχου που διενεργήθηκε σε συνεργασία με
την ομάδα εργασίας ΤΠ του EUROSAI, το ΑΟΕ διαπίστωσε ότι η ουγγρική νομοθεσία
για την προστασία των δεδομένων συμμορφωνόταν με την οδηγία της ΕΕ.
Συμπερασματικά, μέσω του ελέγχου της προστασίας των δεδομένων, το ΑΟΕ της
Ουγγαρίας συνέβαλε στη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία των εθνικών
πόρων δεδομένων.
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Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Έκθεση – Έλεγχοι παρακολούθησης – Έλεγχος σχετικά
με την προστασία των δεδομένων – Έλεγχος του
εθνικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων και
ορισμένων βασικών αρχείων δεδομένων στο πλαίσιο
της διεθνούς συνεργασίας

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην ουγγρική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2020
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Κάτω Χώρες
Court of Audit

Κυβερνοασφάλεια ζωτικής σημασίας υποδομών διαχείρισης
των υδάτων και συνοριακών ελέγχων στις Κάτω Χώρες
Ημερομηνίες δημοσίευσης:

Μάρτιος 2019 και Απρίλιος 2020

Υπερσύνδεσμος προς τις εκθέσεις:

Σύνοψη της έκθεσης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια
και τις ζωτικής σημασίας υποδομές διαχείρισης των
υδάτων (στην αγγλική γλώσσα)
Σύνοψη της έκθεσης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια
και τους αυτοματοποιημένους συνοριακούς ελέγχους
(στην αγγλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2018-2020

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Το 2018, το ανώτατο όργανο ελέγχου (ΑΟΕ) των Κάτω Χωρών αποφάσισε να
διενεργήσει ελέγχους για την κυβερνοασφάλεια σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την
κοινωνία. Με βάση τη μακρά πείρα στον έλεγχο της συμμόρφωσης της ασφάλειας
των πληροφοριών στην κεντρική διοίκηση, το ΑΟΕ έκρινε ότι θα απέφερε
προστιθέμενη αξία ο έλεγχος των επιδόσεων των πολιτικών και των μέτρων στην
πράξη. Οι πρώτοι δύο τομείς που ελέγχθηκαν ήταν αυτοί της διαχείρισης των υδάτων
και των αυτοματοποιημένων συνοριακών ελέγχων. Η διαχείριση των υδάτων είναι
ζωτικής σημασίας για μια χώρα σημαντικό τμήμα της οποίας βρίσκεται κάτω από τη
στάθμη της θάλασσας και οι αυτοματοποιημένοι συνοριακοί έλεγχοι έχουν μεγάλη
σημασία λόγω της θέσης του αερολιμένα Schiphol του Άμστερνταμ ως διεθνούς
κόμβου και πύλης εισόδου στη χώρα.
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Ο Υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων έχει ορίσει μια σειρά τεχνικών έργων
υδάτων, τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης
Υδάτων (ο ελεγχόμενος), ως «κρίσιμα στοιχεία» του τομέα της διαχείρισης των
υδάτων. Πολλά πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία των
κρίσιμων έργων διαχείρισης των υδάτων χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980
και του 1990, όταν η «κυβερνοασφάλεια» δεν λαμβανόταν συστηματικά υπόψη. Αυτά
τα συστήματα είχαν αρχικά σχεδιαστεί για αυτόνομη λειτουργία, αλλά σταδιακά
συνδέθηκαν με μεγαλύτερα δίκτυα υπολογιστών, για παράδειγμα ώστε να
διευκολυνθεί ο εξ αποστάσεως χειρισμός τους. Αυτή η τάση έχει καταστήσει τα
συστήματα περισσότερο ευάλωτα σε κυβερνοαπειλές.
Τα Υπουργεία Άμυνας και Δικαιοσύνης και Ασφάλειας φέρουν από κοινού την ευθύνη
για τους συνοριακούς ελέγχους που διενεργούνται από τους ολλανδούς
συνοριοφύλακες στον αερολιμένα Schiphol. Και τα δύο υπουργεία (οι ελεγχόμενοι)
διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα στα οποία βασίζονται οι συνοριοφύλακες. Τα
συστήματα είναι κρίσιμης σημασίας για τις λειτουργίες του αερολιμένα και
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων. Αυτό τα
καθιστά ενδιαφέροντα στόχο για κυβερνοεπιθέσεις που αποσκοπούν στη
δολιοφθορά, την κατασκοπεία ή τη χειραγώγηση των συνοριακών ελέγχων.
Στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκε ο τρόπος προετοιμασίας των ελεγχόμενων για
την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και η αποτελεσματικότητα αυτή της
προετοιμασίας.
o

Με τους ελέγχους επιδιώχθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς οι
ελεγχόμενοι προστατεύουν τα συστήματα από κυβερνοαπειλές και αποτρέπουν
κυβερνοεπιθέσεις;

o

Πώς οι ελεγχόμενοι ανιχνεύουν τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο;

o

Πώς οι ελεγχόμενοι αντιδρούν σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης;

Και στους δύο ελέγχους δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πτυχή της
αποτελεσματικότητας. Σε στενή συνεργασία με τους ελεγχόμενους, ηθικοί χάκερ
υπέβαλαν σε δοκιμές ζωτικής σημασίας έργα διαχείρισης των υδάτων και ένα από τα
συστήματα συνοριακών ελέγχων. Εξυπακούεται ότι ελήφθησαν μέτρα για τη
διόρθωση όλων των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών
και δεν δημοσιοποιήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες.
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Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο ελέγχων ήταν ότι ο έλεγχος στα έργα διαχείρισης
των υδάτων εστιάστηκε στην επίτευξη των στόχων του ελεγχόμενου, ενώ ο έλεγχος
των συνοριακών ελέγχων βασίστηκε στο πλαίσιο NIST για την κυβερνοασφάλεια.

Διαπιστώσεις
Καταρχάς, και οι δύο έλεγχοι κατέληξαν στη διαπίστωση ότι οι ελεγχόμενοι ήταν
ενημερωμένοι σχετικά με τις κυβερνοαπειλές και βρίσκονταν σε διαδικασία
εφαρμογής μιας επαγγελματικής προσέγγισης.
Στην περίπτωση των έργων διαχείρισης των υδάτων, ωστόσο, ο ελεγχόμενος
χρειαζόταν να εντείνει τις προσπάθειές του τόσο στον τομέα της ανίχνευσης των
απειλών όσο και της αντιμετώπισής τους προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του
σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Ο ελεγχόμενος πράγματι συγκρότησε κέντρο
επιχειρήσεων ασφάλειας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.
Ωστόσο, ο στόχος για άμεσο εντοπισμό, έως το τέλος του 2017, κάθε
κυβερνοεπίθεσης κατά ζωτικής σημασίας έργων διαχείρισης των υδάτων δεν είχε
επιτευχθεί έως το φθινόπωρο του 2018. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε κίνδυνος μη
εντοπισμού κυβερνοεπίθεσης κατά έργου διαχείρισης υδάτων ζωτικής σημασίας ή
εντοπισμού της όταν θα ήταν πλέον αργά. Επιπλέον, η δοκιμή που πραγματοποιήθηκε
σε ένα από τα εν λόγω έργα διαχείρισης των υδάτων έδειξε ότι ήταν δυνατή η
διείσδυση σε αυτό. Οι χάκερ μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα
ελέγχου και βρέθηκαν μόνοι με μη ασφαλισμένους σταθμούς εργασίας. Τέλος, ο
ελεγχόμενος δεν είχε προβλέψει σενάριο κρίσης προκαλούμενης από
κυβερνοεπίθεση, και απουσίαζαν ή δεν είχαν επικαιροποιηθεί πληροφορίες σχετικά
με την αντίδραση σε τέτοια κατάσταση. Η διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων
πληροφοριών θα μπορούσε να αποδειχθεί καίριας σημασίας για την ταχεία και
αποτελεσματική αντίδραση σε κατάσταση κρίσης.
Όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, τα μέτρα για την κυβερνοασφάλεια δεν
ήταν ούτε επαρκή ούτε ικανά να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις. Καταρχάς,
σημαντικά συστήματα συνοριακών ελέγχων έπρεπε να εγκριθούν επισήμως πριν
τεθούν σε λειτουργία, ώστε να εξασφαλιστεί εφαρμογή όλων των μέτρων
κυβερνοασφάλειας. Διαπιστώθηκε ότι δύο από τα τρία συστήματα λειτουργούσαν
χωρίς έγκριση και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε διασφάλιση ότι εφαρμόζονταν τα
αναγκαία μέτρα ασφάλειας. Δεύτερον, ένα κέντρο επιχειρήσεων ασφάλειας ήταν
λειτουργικό, αλλά κανένα από τα συστήματα δεν συνδεόταν απευθείας με αυτό.
Παρότι γενικές υποδομές ήταν συνδεδεμένες με το κέντρο επιχειρήσεων ασφάλειας,
αυτό δημιουργούσε τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεις να περάσουν απαρατήρητες ή να
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εντοπιστούν πολύ αργά. Τρίτον, δεν πραγματοποιούνταν τακτικά δοκιμές ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, μόνο ένα από τα τρία συστήματα είχε υποβληθεί σε δοκιμές στο
παρελθόν, και αυτό μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Τέλος, όπως και στον πρώτο
έλεγχο, δεν είχε προβλεφθεί συγκεκριμένο σενάριο κρίσης προκαλούμενης από
κυβερνοεπίθεση.
Κατά τη δοκιμή ασφάλειας σε ένα από τα συστήματα που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν
υποβληθεί σε δοκιμή, οι ηθικοί χάκερ διαπίστωσαν μια σειρά τρωτών σημείων, τα
οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί κάποιος προκειμένου, σε συνεργασία με
συνεργό εκ των έσω, να εξαπολύσει κυβερνοεπίθεση και να αποκτήσει πρόσβαση σε
πληροφορίες στο σύστημα, να τις αντιγράψει, ή να τις παραποιήσει. Αυτά τα
αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία των τακτικών δοκιμών ασφάλειας.
Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ανησυχητικές λόγω της εν εξελίξει αυτοματοποίησης των
διαδικασιών στα σύνορα. Στο εγγύς μέλλον, ένας αυξανόμενος αριθμός συστημάτων
συνοριακών ελέγχων θα επεξεργάζεται ολοένα και περισσότερα δεδομένα
χρησιμοποιώντας έναν αυξανόμενο αριθμό συνδέσεων. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο
κυβερνοεπιθέσεων· συνεπώς, η προσέγγιση που χρησιμοποιείτο δεν ήταν
μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Συμπεράσματα
Στην περίπτωση των έργων διαχείρισης των υδάτων, ορισμένα βασικά στοιχεία
εμπόδιζαν τον ελεγχόμενο να εφαρμόσει τα οριστικά μέτρα για την
κυβερνοασφάλεια. Για παράδειγμα, δεν ήταν σαφές ποιο ήταν το επίπεδο της
απειλής, οπότε ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί αν επαρκούσαν τα μέτρα που είχαν
ληφθεί και ο προϋπολογισμός που είχε διατεθεί. Επιπροσθέτως, η κεντρική υπηρεσία
που είναι αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια δεν είχε εντολή να εφαρμόσει τα
αναγκαία μέτρα για την κυβερνοασφάλεια στα αποκεντρωμένα έργα διαχείρισης των
υδάτων. Εν προκειμένω, υλοποιήθηκαν οι συστάσεις του ελέγχου, οι οποίες
βοήθησαν τον οργανισμό να σημειώσει πρόοδο.
Όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, δεν υπήρχε σαφής αιτιολόγηση του
ανεπαρκούς επιπέδου κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκαν
πλήρεις και λεπτομερείς διαδικασίες και πολιτικές κυβερνοασφάλειας, καθώς και
επαρκής εμπειρογνωσία και ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού. Ως εκ τούτου, οι
συστάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής
όλων των δυνατών μέτρων.
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Και οι δύο έλεγχοι προσέλκυσαν την προσοχή του κοινοβουλίου και των μέσων
ενημέρωσης. Οι έλεγχοι αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την
κυβερνοασφάλεια στις υποδομές ζωτικής σημασίας και παρείχαν στους ελεγχόμενους
διαφωτιστικά στοιχεία σχετικά με τρόπους βελτίωσης της κυβερνοασφάλειάς τους. Η
στενή συνεργασία με τον ελεγχόμενο ήταν απαραίτητη ώστε να σχηματιστεί
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που
συνδέονται με τη διερεύνηση και την πραγματοποίηση δοκιμών σχετικά με την
κυβερνοασφάλεια.
Προγραμματίζεται και τρίτος έλεγχος στο πλαίσιο του κύκλου αυτού. Επιπλέον, το
επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών της κυβέρνησης των Κάτω Χωρών αποτελεί
βασικό στοιχείο του ετήσιου κύκλου ελέγχου της συμμόρφωσης. Με την πάροδο των
ετών, το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών διαπίστωσε ότι πολλά υπουργεία σημειώνουν χαμηλές
επιδόσεις στα μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών. Το ΑΟΕ αξιοποιεί επί του
παρόντος την πείρα που έχει αποκτήσει από τους ελέγχους στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας για να διευρύνει την οπτική του όσον αφορά τον έλεγχο της
ασφάλειας των πληροφοριών, προχωρώντας πέρα από τα έγγραφα και τις πολιτικές,
και εξετάζοντας την πραγματική αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Κεφάλαιο 3 της «Staat van de rijksverantwoording
2019»

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην ολλανδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2020

Τίτλος της έκθεσης:

Εστίαση στην ψηφιακή κατ’ οίκον τηλεργασία

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην ολλανδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2020
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Πολωνία
Najwyższa Izba Kontroli

Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση δημόσιων
καθηκόντων
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2016

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Συμμόρφωση

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2014-2015

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Σκοπός του ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί αν τα δεδομένα που συλλέγονται στα
συστήματα με σκοπό την εκτέλεση σημαντικών δημόσιων καθηκόντων ήταν ασφαλή
στις μονάδες που ελέγχθηκαν. Ο έλεγχος κάλυψε έξι επιλεγμένα όργανα που
εκτελούν σημαντικά δημόσια καθήκοντα. Κατόπιν ανάλυσης, επιλέχθηκε ένα βασικό
σύστημα ΤΠ σε καθένα από τα θεσμικά όργανα, το οποίο υποβλήθηκε σε λεπτομερή
εξέταση. Εφαρμόστηκε η έκδοση 4.1 της μεθοδολογίας COBIT (Control Objectives for
Information and related Technology – Στόχοι ελέγχου για την τεχνολογία
πληροφοριών και τις συναφείς τεχνολογίες).
Ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε μετά τον έλεγχο επιδόσεων των «δημόσιων
φορέων» στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Πολωνία 67 του 2015, στο πλαίσιο
του οποίου επισημάνθηκαν συστημικά προβλήματα. Ο έλεγχος του 2016 κατέδειξε,
μεταξύ άλλων, ότι η κρατική διοίκηση δεν είχε λάβει μέτρα μέχρι εκείνη τη στιγμή για
να διαφυλάξει την ασφάλεια ΤΠ σε εθνικό επίπεδο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
67

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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δραστηριότητες των δημόσιων οντοτήτων που σχετίζονταν με την κυβερνοπροστασία
εκτελούνταν με κατακερματισμένο τρόπο και χωρίς να εφαρμόζεται μια συστηματική
προσέγγιση. Ελλείψει κεντρικών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση συγκεκριμένων
συνθηκών ασφάλειας για ορισμένα πληροφοριακά συστήματα, ουσιώδη για τη
λειτουργία του κράτους, κατά τον έλεγχο εξετάστηκε κατά πόσο τα θεσμικά όργανα
που διαχειρίζονταν πληροφοριακά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την
εκτέλεση σημαντικών δημόσιων καθηκόντων εξασφάλιζαν την ασφαλή εκτέλεση
αυτών των καθηκόντων.
Ένας ακόμη έλεγχος συστήματος που σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια, με τίτλο «Η
κυβερνοασφάλεια στην ασφάλεια των πληροφοριών της Πολωνίας», εγκρίθηκε το
2019, αλλά οι διαπιστώσεις του είναι εμπιστευτικές.

Ερωτήματα του ελέγχου
Οι επιμέρους στόχοι χωρίστηκαν σε δύο τομείς αξιολόγησης και επιδιώχθηκε να
απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα.
Στον τομέα της υποστήριξης της ασφάλειας ΤΠ, εξετάστηκε σε επίπεδο οργανισμού
αν, μεταξύ άλλων:
o

εφαρμόζονταν μέτρα διαχείρισης της ασφάλειας ΤΠ·

o

υλοποιούνταν σχέδια για τη διασφάλιση της ασφάλειας ΤΠ·

o

πραγματοποιούνταν δοκιμές, και υπήρχε εποπτεία και παρακολούθηση της
ασφάλειας ΤΠ·

o

είχαν προσδιοριστεί τα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ΤΠ·

o

η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων γινόταν με κρυπτογραφικά
κλειδιά·

o

εφαρμοζόταν προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ανίχνευση κακόβουλου
λογισμικού, και εγκατάσταση επιδιορθώσεων·

o

εξασφαλιζόταν η ασφάλεια των δικτύων.

Στον τομέα της υποστήριξης της ασφάλειας, στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε, στο
επίπεδο των επιλεγμένων συστημάτων, μεταξύ άλλων, αν:
o

γινόταν διαχείριση της ταυτότητας και των λογαριασμών των χρηστών·
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προστατεύονταν οι τεχνολογίες ασφάλειας και τα ευαίσθητα δεδομένα.

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Ο βαθμός προετοιμασίας και εφαρμογής του συστήματος ασφάλειας των
πληροφοριών δεν παρείχε αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα που
συλλέγονταν στα πληροφοριακά συστήματα για την εκτέλεση σημαντικών δημόσιων
καθηκόντων. Οι διαδικασίες ασφάλειας των πληροφοριών εκτελούνταν με τρόπο
άτακτο και –ελλείψει διαδικασιών– διαισθητικό. Από τις έξι μονάδες που ελέγχθηκαν,
μόνο μία είχε εφαρμόσει το σύστημα ασφάλειας των πληροφοριών, και πρέπει να
σημειωθεί ότι η λειτουργία του εμφάνιζε σημαντικά σφάλματα. Σε όλες τις μονάδες
που ελέγχθηκαν, με την εξαίρεση μίας, οι εργασίες για τη διασφάλιση κατάλληλων
συνθηκών ασφάλειας για τις πληροφορίες που υπόκεινται σε επεξεργασία στα
πληροφοριακά συστήματα δεν είχαν φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο, διότι βρίσκονταν
ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς είχαν αρχίσει πρόσφατα, και δεν είχαν ακόμη
δημιουργηθεί οι αναγκαίες βάσεις. Είχαν βασιστεί σε απλουστευμένες ή ανεπίσημες
ρυθμίσεις βασισμένες στις ορθές πρακτικές ή στην έως τότε εμπειρία του
προσωπικού ΤΠ.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία COBIT 4.1, η ωριμότητα της διαδικασίας διαχείρισης της
ασφάλειας των πληροφοριών στις διάφορες μονάδες που ελέγχθηκαν κυμαινόταν
μεταξύ των επιπέδων 1 (αρχική/ad hoc) και 3 (καθορισμένη), σε μια κλίμακα από το
μηδέν έως το πέντε, με μέγιστο το πέντε.
Την ευθύνη για τη διαφύλαξη της ασφάλειας ΤΠ στις μονάδες που ελέγχθηκαν είχε ο
υπεύθυνος συντονισμού της ασφάλειας, που, ωστόσο, στην πράξη δεν ήταν αρμόδιος
για τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας. Επίσης, τα σχετικά καθήκοντα συχνά
εκτελούνταν μόνο από ένα άτομο. Παρότι είχαν οριστεί ομάδες ειδικών ή είχαν
συναφθεί συμφωνίες με εξωτερικούς αναδόχους, δεν είχε πραγματοποιηθεί η
απαραίτητη ανάλυση για να εξακριβωθεί εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες ασφάλειας μιας μονάδας. Οι μονάδες που
υποβλήθηκαν σε έλεγχο είχαν αποσπασματική και περιορισμένη κατανόηση της
ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας ΤΠ. Η ασφάλεια των δεδομένων
αντιμετωπιζόταν κυρίως ως αρμοδιότητα και ευθύνη της υπηρεσίας ΤΠ και όχι όλων
των μονάδων με εκ του νόμου καθήκοντα, γεγονός που εμπόδιζε σε μεγάλο βαθμό
την ανάπτυξη συνεκτικών συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας ΤΠ στο όργανο
συνολικά.
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Συγκρίνοντας την ποιότητα του τρόπου με τον οποίο εκπληρώνονταν οι υποχρεώσεις
διαφύλαξης της ασφάλειας των πληροφοριών τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και
σε επίπεδο επιλεγμένων συστημάτων, είναι σαφές ότι η ποιότητα της υλοποίησης
ήταν υψηλότερη στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον αντίκτυπο
των πρακτικών γνώσεων και της κινητοποίησης του τεχνικού προσωπικού μεσαίου
επιπέδου στη διαφύλαξη της ασφάλειας, στην αυξημένη χρήση στη δημόσια διοίκηση
εμπορικών πληροφοριακών συστημάτων βασισμένων σε πρότυπα της αγοράς και
προηγμένων λύσεων διασφάλισης της ασφάλειας. Με την εφαρμογή αυτών των
λύσεων και την αξιοποίηση της εμπειρίας και ορθών πρακτικών, κατέστη δυνατό να
διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο ασφάλειας στη λειτουργία των διαφόρων
συστημάτων σε συνθήκες περιορισμένων πόρων, οργανωτικών ελλείψεων ή
«δυσλειτουργικών» ρυθμίσεων. Αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι η στοχευόμενη
λύση, καθώς, σε καιρούς δυναμικής αύξησης του επιπέδου απειλής, η ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων δεν μπορεί να βασίζεται σε μέτρα που εφαρμόζονται με
άτακτο τρόπο και μόνο για την αντιμετώπιση των άμεσων δυσκολιών.
Συμπεράσματα του ελέγχου
Πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν σε κεντρικό επίπεδο γενικές απαιτήσεις
και συστάσεις ασφάλειας ΤΠ, οι οποίες να ισχύουν για όλους τους δημόσιους φορείς.
Είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί μια συστημική λύση βάσει της οποίας θα
γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφάλειας ΤΠ, ώστε οι πολίτες να
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των δημόσιων
φορέων, ενώ θα περιορίζεται η πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τα μέτρα και τις
μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών
που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών από τις
περιφερειακές αρχές

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2019

Τίτλος της έκθεσης:

Η κυβερνοασφάλεια στην Πολωνία (διαβαθμισμένες
πληροφορίες)

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Μη διαθέσιμη στο κοινό

Ημερομηνία έγκρισης:

2019
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Τίτλος της έκθεσης:

Διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριακών
συστημάτων από τις περιφερειακές αρχές στο
βοεβοδάτο Podlaskie

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2018

Τίτλος της έκθεσης:

Πρόληψη και καταπολέμηση του κυβερνοεκφοβισμού
μεταξύ των παιδιών και των νέων

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2017

Τίτλος της έκθεσης:

Εκτέλεση των καθηκόντων των δημόσιων φορέων στον
τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Πολωνία

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2015

Τίτλος της έκθεσης:

Υλοποίηση επιλεγμένων απαιτήσεων σχετικά με τα
συστήματα πληροφοριών, την ηλεκτρονική ανταλλαγή
πληροφοριών και το εθνικό πλαίσιο
διαλειτουργικότητας, βάσει του παραδείγματος
ορισμένων δημοτικών συμβουλίων και πόλεων με
δικαιώματα περιφέρειας.

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πολωνική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2015

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ

98

Πορτογαλία
Tribunal de Contas

Έλεγχος του πορτογαλικού ηλεκτρονικού διαβατηρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2014

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στην πορτογαλική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος ελέγχου:

2013

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Ο επιχειρησιακός έλεγχος του πορτογαλικού ηλεκτρονικού διαβατηρίου (PEP)
εστιάστηκε στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληροφοριών που
υποστηρίζουν τη χορήγηση, έκδοση και χρήση του διαβατηρίου, και ειδικότερα στον
αυτοματοποιημένο έλεγχο των επιβατών μέσω της ανάγνωσης βιομετρικών
δεδομένων στα πορτογαλικά σύνορα 68.
o

Οι κύριοι στόχοι του ελέγχου ήταν: να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με το
ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες
γραμμές για τη χορήγηση, έκδοση και χρήση του PEP, συμπεριλαμβανομένης της
καταλληλότητας του εθνικού νομικού πλαισίου·

o

να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των βασικών διαδικασιών που συνδέονται
με τον κύκλο ζωής του PEP, ειδικότερα όσων συνδέονται με τη χορήγηση, την
έκδοση και τη χρήση του·

68

Αναφερόμαστε στα συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου στο πλαίσιο του
Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής).
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o

να εξεταστούν κρίσιμες πτυχές των επιδόσεων των συστημάτων πληροφοριών,
ειδικότερα η εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφάλειας που αφορούν τα
συστήματα πληροφοριών του πορτογαλικού ηλεκτρονικού διαβατηρίου (SIPEP).

Στους βασικούς τομείς κινδύνου περιλαμβάνονταν οι εξής:
o

απώλεια/κλοπή φυσικών περιουσιακών στοιχείων ή/και ηλεκτρονικών
πληροφοριών,

o

κατάχρηση πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,

o

κίνδυνος μη συμμόρφωσης (μη εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών
απαιτήσεων).

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος: 1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013 (κατά
περίπτωση, καλύφθηκαν προηγούμενα και επόμενα έτη).

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες PEP: κοινό 69, διπλωματικό ή ειδικό. Υπάρχει επίσης
διαβατήριο για αλλοδαπούς, που παρέχει μειωμένα προνόμια.
Το σύστημα χορήγησης περιλαμβάνει αρκετές εφαρμογές και αρκετές οντότητες
συλλογής δεδομένων και φορείς χορήγησης, αλλά μόνο έναν φορέα έκδοσης
(αρμόδιο για την παραγωγή, εξατομίκευση και παράδοση).
Στη διαδικασία συμμετέχουν αρκετές οντότητες (οντότητες PEP). Οι ακόλουθες
οντότητες συλλέγουν δεδομένα και χορηγούν διαβατήρια:
o

99

Ηπειρωτική Πορτογαλία: η Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 70 και οι
υπηρεσίες μητρώου του Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) 71·

69

Περίπου 99 % του συνόλου.

70

Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων.

71

Υπηρεσία Μητρώων και Συμβολαιογράφων (παραλαβή μόνο).
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o

Αυτόνομες περιφέρειες των Αζορών 72 και της Μαδέρας: υπηρεσίες υπαγόμενες
στην αντίστοιχη Vice-Presidência do Governo Regional 73· στο εξωτερικό: τα
πορτογαλικά προξενεία·

o

The Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM) 74 εκδίδει και παραδίδει τα
διαβατήρια.

Οι κύριες διαδικασίες υποστηρίζονται κυρίως από το SIPEP (κεντρικό σύστημα
διαχείρισης των αιτήσεων έκδοσης των πορτογαλικών διαβατηρίων). Το SIPEP
καθιστά δυνατή την καταχώριση, αποθήκευση, επεξεργασία, επικύρωση και παροχή
των απαιτούμενων πληροφοριών για τη χορήγηση του PEP, ενεργοποιεί τη διαδικασία
εξατομίκευσης που εκτελεί το INCM, και εξασφαλίζει τη διασύνδεση με άλλες
εφαρμογές του συστήματος, συντονίζοντας όλες τις οντότητες PEP που συμμετέχουν
στην καταχώριση των συλλεγόμενων δεδομένων.
Η οργανωτική δομή των οντοτήτων PEP τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τους
νομικούς στόχους που συνδέονται με το PEP. Το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους στα επίπεδα αίτησης
και παραλαβής. Ωστόσο, περιλαμβάνει αρκετές αυτόματες λειτουργίες επεξεργασίας
και ελέγχους επικύρωσης.
Καθώς οι διαδικασίες εξασφαλίζουν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού των
δεδομένων που εν μέρει μπορούν να διεξάγονται ανεξάρτητα, χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση, το SIPEP έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οργάνωση και στο σύστημα
πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά: i) την κατανόηση και τον καθορισμό των προτύπων,
των διαδικασιών και των απαιτούμενων δεδομένων· και ii) τον καθορισμό των
απαιτήσεων του ίδιου του συστήματος πληροφοριών.

72

Και τα σημεία εξυπηρέτησης της Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao
Cidadão, I. P. (RIAC) – Οργανισμός για τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχονται στον πολίτη, δημόσιος φορέας (παραλαβή μόνο).

73

Αντιπροεδρία της περιφερειακής κυβέρνησης.

74

Επίσημο Τυπογραφείο και Νομισματοκοπείο, ανώνυμη εταιρεία.
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Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συλλογής δεδομένων
εξασφαλίζονται από την αλληλεπίδραση του SIPEP με άλλα συστήματα
πληροφοριών 75, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνολικού ελέγχου για τις δραστηριότητες ΤΠ
(διακυβέρνηση, ανάπτυξη και απόκτηση, λειτουργίες ΤΠ, συνέχεια των
δραστηριοτήτων και ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής, ασφάλεια των
πληροφοριών), αν και χωρίς εκτεταμένη τεκμηρίωση, το οποίο εξασφαλίζει την
ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του συστήματος SIPEP.
Δείκτες δραστηριότητας (2013):
o

Χορηγήθηκαν περίπου 500 000 PEP, από τα οποία περίπου 63 % από τη SEF, 33 %
από πορτογαλικά προξενεία και 4 % από τις περιφερειακές κυβερνήσεις·

o

Τα έσοδα από την έκδοση PEP ανήλθαν συνολικά σε 37 εκατομμύρια ευρώ
περίπου, κυρίως από το INCM (43 %), τη SEF (32 %) και το Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) 76 (17 %).

Για το 2013, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο SIPEP δεν επιβεβαίωσαν τη
συμμόρφωση με τον μέγιστο χρόνο παράδοσης που προβλέπεται στη νομοθεσία (από
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έως τη διαθεσιμότητα του PEP για
παραλαβή από το σημείο παράδοσης), διότι η πραγματική ημερομηνία παράδοσης
στο σημείο παραλαβής δεν καταγραφόταν πάντα εγκαίρως.
Επενδύσεις για την απόκτηση εξοπλισμού με σκοπό τη συλλογή βιομετρικών
δεδομένων και υπογραφών, εξοπλισμού για τα συστήματα αυτοματοποιημένου
συνοριακού ελέγχου, και για την αγορά και συντήρηση συστημάτων, υπηρεσιών και
τεχνικής βοήθειας ΤΠ πραγματοποιήθηκαν από τη SEF, το MNE, τη RIAC και το INCM.
Οι επενδύσεις αυτές ανήλθαν σε 11 εκατομμύρια ευρώ, και η SEF δαπάνησε το
υψηλότερο ποσό.
Πριν από το PEP, η τιμή του (μη βιομετρικού) διαβατηρίου της Πορτογαλικής
Δημοκρατίας ήταν 22,44 ευρώ· το 2006, το κοινό (βιομετρικό) PEP κόστιζε 60 ευρώ,
κόστος που αυξήθηκε σε 65 ευρώ το 2011.

75

Ειδικότερα: Ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών SEF (SIISEF)· εθνικό τμήμα του
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (NSIS)· βάση δεδομένων ταυτοποίησης πολιτών, βάση
δεδομένων ποινικών μητρώων.
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Υπουργείο Εξωτερικών.
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Αιτήσεις PEP
Τις αιτήσεις για έκδοση PEP επεξεργάζονται υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών,
που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, συλλέγουν τα βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα
των αιτούντων, εισπράττουν τα τέλη και, εν συνεχεία, παραδίδουν το PEP που
εκδόθηκε.
Το σύστημα υποστήριξης (SIPEP) επικυρώνει την ορθότητα και την ποιότητα των
δεδομένων μέσω εικονικών ελέγχων και διασταύρωσης με άλλα συστήματα
πληροφοριών, ειδικότερα με τη βάση δεδομένων ταυτοποίησης πολιτών,
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η αίτηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και το
ΡΕΡ μπορεί να χορηγηθεί και να εκδοθεί.
Οι αλλαγές κατάστασης καταχωρίζονται σε αρχεία καταγραφής, εξασφαλίζοντας τη
δυνατότητα ελέγχου, την ακεραιότητα και τη μη αμφισβήτηση των συναλλαγών.
Η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των φορέων συλλογής δεδομένων (στην Πορτογαλία
και στο εξωτερικό) και της SEF πραγματοποιείται μέσω VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο)
βάσει συστήματος διαχείρισης της πρόσβασης σύμφωνα με τα διαπιστευτήρια που
ελέγχει η SEF 77.
Η αίτηση για το κοινό PEP υπόκειται σε διαφορετική επεξεργασία, όταν υποβάλλεται
από πολίτες των οποίων τα δικαιώματα είναι περιορισμένα ή έχουν περισταλεί,
μεταξύ άλλων: i) πολίτες που δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους
(ανήλικοι, ανίκανοι ή απαγορευμένοι)· ii) πρόσωπα που αποκλείονται δικαστικώς ή
από την αστυνομία (ποινικό μητρώο, εκκρεμής ένδικη διαδικασία ή δέσμευση
εγγράφων)· και iii) όταν ο αιτών δεύτερο PEP επικαλείται εθνικό ή έννομο συμφέρον.
Χορήγηση του PEP
Η απόφαση για τη χορήγηση του κοινού PEP μπορεί να:
o

77

είναι αυτόματη –αυτόματη έγκριση από το SIPEP μετά την επικύρωση της
ταυτότητας του αιτούντος και εφόσον δεν υπάρχει ποινικό μητρώο (κατόπιν
διασταύρωσης στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων ταυτοποίησης πολιτών και

Το SIPEP είναι προσβάσιμο (μέσω διαδικτύου) σε εθνικό/περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο για τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην ηπειρωτική Πορτογαλία, στις αυτόνομες
περιφέρειες των Αζορών και της Μαδέρα, και στο εξωτερικό (πορτογαλικά προξενεία).
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ποινικών μητρώων του IRN) και εκκρεμείς ένδικες διαδικασίες. Συμβαίνει μόνο
στην περίπτωση της SEF, για αιτήσεις PEP στην ηπειρωτική Πορτογαλία 78·
o

εξαρτάται από την κατά περίπτωση αποδοχή/έγκριση από άλλες οντότητες
(περιφερειακές κυβερνήσεις και προξενικές αρχές) ή, στην περίπτωση της SEF, να
υπόκειται σε απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αυτόματη χορήγηση 79.

Έκδοση του PEP
Η έκδοση του PEP, που περιλαμβάνει την παραγωγή, την εξατομίκευση και την
παράδοση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του INCM. Όταν καταχωρίζεται στο SIPEP η
παράδοση του PEP, η κατάσταση του διαβατηρίου αλλάζει σε «έγκυρο».
Το κόστος του PEP διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της υπηρεσίας που απαιτείται.
Για τον υπολογισμό αυτό, το SIPEP λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία παράδοσης του
PEP.
Η παράδοση γίνεται από συμβεβλημένη υπηρεσία μεταφορών.
Λήξη ισχύος του PEP
Όταν ένας αιτών παραδίδει ένα προηγούμενο PEP που είναι ακόμα σε ισχύ, αυτό
πρέπει να απενεργοποιείται, ώστε να αποτρέπεται η επαναχρησιμοποίησή του. Το
διαβατήριο καταχωρίζεται ως «μη χρησιμοποιήσιμο» στο σύστημα SIPEP.

78

Πρόκειται για αυτοματοποιημένη λειτουργική δυνατότητα του συστήματος αιτήσεων
SIPEP για την έγκριση μιας αίτησης (εκτός αν αφορά δεύτερο PEP) ενηλίκου, με έγκυρη
ταυτότητα, χωρίς εκκρεμείς ένδικες διαδικασίες, που δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
αποκλεισμό. Τα κοινά PEP που χορηγούνται από τη SEF, περίπου 60 % του συνόλου,
καλύφθηκαν από αυτόματες διαδικασίες έγκρισης και αποφάσεις χορήγησης, ενώ τα
υπόλοιπα αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης και έγκρισης από την Direção Central de
Imigração e Documentação (DCID).

79

Ειδικότερα στις περιπτώσεις αιτούντων που δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους (ανήλικοι, ανίκανοι ή απαγορευμένοι), οι οποίοι αποκλείονται δικαστικώς ή από την
αστυνομία, ή στην περίπτωση δεύτερου PEP, των οποίων η αίτηση εξετάζεται κατά
περίπτωση από την DCID.
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Φινλανδία
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Ρυθμίσεις για την κυβερνοπροστασία
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2017

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (στη φινλανδική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2016-2017

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Σκοπός του ελέγχου ήταν να διερευνηθεί εάν η κυβερνοπροστασία στο επίπεδο της
κεντρικής κυβέρνησης είχε οργανωθεί με τον αποτελεσματικότερο δυνατό και
οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Ο έλεγχος εστίασε στον τρόπο οργάνωσης και
διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κυβερνοασφάλειας στην κεντρική
κυβέρνηση. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από τις 22 Σεπτεμβρίου 2016 έως
τις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Ο έλεγχος παρακολούθησης διενεργήθηκε το φθινόπωρο
του 2019. Κατά τον έλεγχο παρακολούθησης, το ΑΟΕ της Φινλανδίας εξέτασε τα
μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια των διαπιστώσεων και των συστάσεων του
ελέγχου.
Στις οντότητες που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονταν οι αρχές που είναι υπεύθυνες για
την κυβερνοπροστασία της κεντρικής κυβέρνησης (γραφείο πρωθυπουργού,
Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) και οι αρχές που
είναι αρμόδιες για κεντρικοποιημένα καθήκοντα κυβερνοπροστασίας και οι
κεντρικοποιημένες υπηρεσίες ΤΠ στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης (Εθνικό
Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Φινλανδικού Οργανισμού Μεταφορών και
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Επικοινωνιών, Κυβερνητικό Κέντρο ΤΠΕ Valtori, Οργανισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών και
Δεδομένων Πληθυσμού). Η αποτελεσματικότητα της καθοδήγησης αξιολογήθηκε
επίσης μέσω της εξέτασης μονάδων της κεντρικής κυβέρνησης που παρέχουν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ο Οργανισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών και Δεδομένων
Πληθυσμού, ο Φινλανδικός Οργανισμός Μεταφορών και Επικοινωνιών Traficom, η
Εθνική Διοικητική Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου και η αρχή στην οποία υπάγεται, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Κέντρο Υπηρεσιών ΤΠΕ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης).

Ερωτήματα του ελέγχου
Στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικά με την οργάνωση της κυβερνοασφάλειας,
επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
o

Η ελεγχόμενη οντότητα έλαβε επαρκώς υπόψη την πτυχή του κόστους κατά την
οργάνωση της κυβερνοασφάλειας;

o

Η επίγνωση από μέρους της ελεγχόμενης οντότητας της κατάστασης όσον αφορά
την κυβερνοασφάλεια προάγει την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων;

o

Είναι επαρκής η ικανότητα της ελεγχόμενης οντότητας να αντιμετωπίζει
κυβερνοπαραβιάσεις;

Ο έλεγχος της οργάνωσης της κυβερνοπροστασίας ήταν μέρος του ευρύτερου
θέματος ελέγχου «Διασφάλιση της λειτουργικής αξιοπιστίας της κοινωνίας των
πληροφοριών» που περιλαμβανόταν στο σχέδιο ελέγχου του ανώτατου οργάνου
ελέγχου της Φινλανδίας για την περίοδο 2016-2020. Από πλευράς σημασίας για τα
δημόσια οικονομικά, το θέμα του ελέγχου μπορεί να αιτιολογηθεί δεδομένων των
προβλημάτων που προκαλούν οι διακοπές της παροχής υπηρεσιών και οι
παραβιάσεις δεδομένων, καθώς και των αρνητικών συνεπειών της ελλιπούς
κυβερνοασφάλειας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο έλεγχος διεξήχθη
παράλληλα με τον έλεγχο σχετικά με την «Καθοδήγηση της λειτουργικής αξιοπιστίας
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών» που αφορά το ίδιο θέμα. Ο έλεγχος συνίστατο κυρίως
στην εξέταση εγγράφων και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εκπροσώπους των
αρχών που είναι αρμόδιες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Η στρατηγική της Φινλανδίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας καθορίζει τους
βασικούς στόχους και τις βασικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
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στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου και τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Έχουν
καταβληθεί προσπάθειες να εφαρμοστεί η στρατηγική κυβερνοασφάλειας μέσω ενός
προγράμματος, η πρόοδος του οποίου αξιολογείται σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή
Ασφάλειας είναι ένας φορέας συνεργασίας στους κόλπους του Υπουργείου Άμυνας ο
οποίος παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή της στρατηγικής για την
κυβερνοασφάλεια.
Η αποτελεσματική οργάνωση της κυβερνοασφάλειας προϋποθέτει τη διαχείριση των
κινδύνων, η οποία, για να είναι επιτυχής, απαιτεί αποτελεσματικές δομές και
ρυθμίσεις διαχείρισης που ενσωματώνουν τη διαχείριση των κινδύνων στις
δραστηριότητες όλων των επιπέδων του οργανισμού. Όπως πολλές άλλες χώρες, η
Φινλανδία και η κεντρική κυβέρνησή της δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε
δικούς της πόρους για την κυβερνοπροστασία. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και έχει καταστεί περισσότερο
δεσμευτική. Στο πλαίσιο της φινλανδικής κυβέρνησης, η ευθύνη για την
κυβερνοπροστασία είναι αποκεντρωμένη, καθώς κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος
για την κυβερνοασφάλειά του. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, η κατανομή των
αρμοδιοτήτων σε περίπτωση κυβερνοπαραβιάσεων είναι περίπλοκη όσον αφορά τον
χαρακτήρα, την έκταση και την εφαρμογή τους.
Λόγω της πολυπλοκότητας αυτής, η αντίδραση σε ένα συμβάν μπορεί να είναι
υπερβολικά αργή, ενώ η ελλιπής χρηματοδότηση αποτελεί πρόσκομμα για την
εφαρμογή της φινλανδικής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια. Βάσει των
διαπιστώσεων του ελέγχου, το ανώτατο όργανο ελέγχου κατέληξε στα ακόλουθα
συμπεράσματα και διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις σχετικά με την οργάνωση της
κυβερνοασφάλειας στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης:
Η επιχειρησιακή διαχείριση σημαντικών παραβιάσεων της κυβερνοασφάλειας δεν
ήταν καθορισμένη
Ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής διαχείρισης σημαντικών παραβιάσεων της
κυβερνοασφάλειας και ο επιμερισμός των σχετικών αρμοδιοτήτων θα έδινε τη
δυνατότητα ταχύτερων αντιδράσεων, κατάλληλου συντονισμού και διάθεσης πόρων
για αντίμετρα. Στο τρέχον επιχειρησιακό μοντέλο, κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος
για την προστασία του στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη
εμπειρογνωσία στον τομέα αυτό, γεγονός που εμποδίζει την ανάπτυξη της
κυβερνοπροστασίας είτε εσωτερικά είτε με εξωτερική ανάθεση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ

107

Ορισμένοι στόχοι της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια δεν επιτεύχθηκαν
Το πρόγραμμα εφαρμογής της φινλανδικής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια
είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κυβερνοπροστασίας. Ορισμένοι από τους
στόχους του πρώτου προγράμματος εφαρμογής δεν είχαν επιτευχθεί, διότι το
επίπεδο δέσμευσης όσον αφορά τις δράσεις διέφερε και δεν μπορούσε να βελτιωθεί
με κεντρικοποιημένο τρόπο. Το νέο πρόγραμμα εφαρμογής περιλάμβανε μόνο
δράσεις για την υλοποίηση των οποίων είχαν δεσμευθεί οι αρμόδιες αρχές και άλλοι
φορείς. Ο βαθμός δέσμευσης εξαρτάτο από τους διαθέσιμους πόρους και το
αντίστροφο.
Η καταλληλότητα των λύσεων για τη χρηματοδότηση της κυβερνοπροστασίας δεν
ήταν σαφής
Οι διαφορές στην ανάπτυξη της κυβερνοπροστασίας οφείλονταν εν μέρει στις
διαφορές στο επίπεδο των πόρων που είχαν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί για την
ανάπτυξη. Στους κανονισμούς σχετικά με την κατάρτιση του κρατικού
προϋπολογισμού ή στη διαδικασία κατάρτισης δεν εντοπίστηκαν διαδικασίες οι
οποίες να διασφαλίζουν τη διάθεση πόρων στους πλέον σημαντικούς στόχους για την
κυβερνοπροστασία. Οι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα ενέγραφαν στον
προϋπολογισμό τις πιστώσεις για την κυβερνοασφάλεια ως μη προσδιοριζόμενο
τμήμα των λειτουργικών δαπανών τους. Τα μέτρα που περιγράφονταν στη στρατηγική
της Φινλανδίας για την κυβερνοασφάλεια εφαρμόστηκαν στον βαθμό που επέτρεπαν
οι διαθέσιμες πιστώσεις.
Η κυβερνοπροστασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των αλλαγών στην
οργάνωση των ΤΠΕ
Οι αλλαγές στην οργάνωση των ΤΠΕ σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης επηρέασαν τις
ρυθμίσεις για την κυβερνοπροστασία. Η κεντρικοποιημένη ανάπτυξη της
κυβερνοασφάλειας από το κέντρο Valtori αποδείχθηκε δύσκολη. Υπήρχαν ελλείψεις
στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των πρακτικών διαδικασιών για την προστασία
στον κυβερνοχώρο και στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.
Η επίγνωση της κατάστασης όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας πρέπει να βελτιωθεί
Το κέντρο κυβερνοασφάλειας είχε αναλάβει τη διατήρηση της επίγνωσης της
κατάστασης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια σε εθνικό επίπεδο. Κατά τον χρόνο
διενέργειας του ελέγχου, δεν προβλεπόταν υποχρέωση αναφοράς των παραβιάσεων
της κυβερνοασφάλειας στο κέντρο κυβερνοασφάλειας. Η υποχρέωση των κρατικών
οργανισμών να αναφέρουν τις παραβιάσεις θα βελτίωνε την κατάσταση, όπως και η
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αύξηση της κάλυψης των κεντρικοποιημένων διαδικασιών ανίχνευσης
κυβερνοπαραβιάσεων.
Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, το ΑΟΕ της Φινλανδίας συνιστά στο Υπουργείο
Οικονομικών να καθορίσει και να εφαρμόσει ένα ευρείας κλίμακας μοντέλο
επιχειρησιακής διαχείρισης συμβάντων κυβερνοασφάλειας στις υπηρεσίες ΤΠΕ της
κεντρικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει επίσης να διερευνήσει πώς
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πτυχή της κυβερνοασφάλειας στη χρηματοδότηση
των υπηρεσιών, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, και να βελτιώσει την επιχειρησιακή
επίγνωση της κατάστασης, καλώντας τις αρχές να αναφέρουν τις
κυβερνοπαραβιάσεις στο κέντρο κυβερνοασφάλειας. Διατυπώθηκε σύσταση προς το
κέντρο Valtori να βελτιώσει την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των
διαδικασιών για την κυβερνοασφάλεια, και την ανίχνευση κυβερνοπαραβιάσεων.
Στο πλαίσιο του ελέγχου παρακολούθησης εξετάστηκε με ποιον τρόπο υλοποιήθηκαν
οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου. Το ΑΟΕ έκρινε ότι το
Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια αρχή για την υλοποίηση των συστάσεων, δεν
είχε λάβει επαρκή μέτρα ανταποκρινόμενο στις συστάσεις που διατυπώθηκαν.
Ωστόσο, η κυβερνοασφάλεια είχε ενισχυθεί στη Φινλανδία και μέσω μέτρων που
είχαν λάβει άλλες αρχές εκτός του Υπουργείου Οικονομικών. Βρισκόταν σε εξέλιξη μια
στροφή από τη στρατηγική διαχείριση της κυβερνοασφάλειας προς ένα μοντέλο
διευθυντή. Στην πρόταση προϋπολογισμού για το 2020, η κυβέρνηση αύξησε τις
πιστώσεις για τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης που διαδραματίζουν καίριο ρόλο
στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, το κέντρο Valtori λάμβανε μέτρα
σύμφωνα με τη σύσταση του ΑΟΕ. Το ΑΟΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν
αναγκαία η διενέργεια ελέγχου παρακολούθησης, καθώς ορισμένες συστάσεις δεν
είχαν υλοποιηθεί, και ότι επίσης η διενέργεια νέου ελέγχου στον τομέα αυτό
δικαιολογείται από τις εν εξελίξει αλλαγές στις ρυθμίσεις κυβερνοασφάλειας και στο
ψηφιακό λειτουργικό περιβάλλον, και τους συναφείς κινδύνους, καθώς και λόγω της
σημασίας της κυβερνοασφάλειας για τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης και την
κοινωνία.
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Σουηδία
Riksrevisionen

Απαρχαιωμένα πληροφοριακά συστήματα – εμπόδιο για την
αποτελεσματική ψηφιοποίηση
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2019

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη σουηδική γλώσσα)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Έλεγχος επιδόσεων

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

2018-2019

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα του ελέγχου
Τα απαρχαιωμένα κρίσιμης επιχειρησιακής σημασίας πληροφοριακά συστήματα
ενέχουν μείζονα κίνδυνο πρόκλησης προβλημάτων αποδοτικότητας, διότι, αναλογικά,
οι οργανισμοί αναγκάζονται να διαθέσουν περισσότερους πόρους μόνο για τη
συντήρηση του συστήματος. Συνάγεται, επομένως, ότι τα απαρχαιωμένα
πληροφοριακά συστήματα συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο κακοδιαχείρισης δημόσιων
πόρων. Επιπλέον, η ικανότητα ενός οργανισμού για καινοτομία, η οποία αποτελεί
προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, παρεμποδίζεται εν
μέρει από την ύπαρξη παρωχημένων συστημάτων. Ωστόσο, τα απαρχαιωμένα
πληροφοριακά συστήματα δεν συνεπάγονται κινδύνους μόνο για τους επιμέρους
οργανισμούς· τα προβλήματα σε έναν οργανισμό ενδέχεται να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στην ικανότητά του να συντονίζει δραστηριότητες με άλλον οργανισμό ή
ιδιωτικό φορέα. Τα απαρχαιωμένα πληροφοριακά συστήματα ενέχουν επίσης
κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριών.
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Ορισμός του κύριου αντικειμένου του ελέγχου / Ερωτήματα του ελέγχου / Πλαίσιο
Σκοπός του ελέγχου ήταν να εξεταστεί η συχνότητα των απαρχαιωμένων
πληροφοριακών συστημάτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση και να διαπιστωθεί εάν
οι αρχές και η κυβέρνηση είχαν λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε αυτά τα συστήματα να
μην αποτελέσουν εμπόδιο για την αποτελεσματική ψηφιοποίηση. Τα ερωτήματα του
ελέγχου ήταν τα εξής:
o

Έλαβαν οι αρχές κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
συνδέονται με τα απαρχαιωμένα πληροφοριακά συστήματα;

o

Έλαβε η κυβέρνηση κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που συνδέονται με τα απαρχαιωμένα πληροφοριακά συστήματα;

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
o

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι απαρχαιωμένα πληροφοριακά
συστήματα υπήρχαν σε μεγάλο αριθμό δημόσιων φορέων. Επιπλέον, σε πολλούς
οργανισμούς, ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα κρίσιμης
επιχειρησιακής σημασίας ήταν απαρχαιωμένα. Βάσει των στοιχείων που
συγκέντρωσε το σουηδικό ΑΟΕ, αυτή είναι μια νέα πληροφορία, και κανείς δεν
γνώριζε προηγουμένως την έκταση του προβλήματος στην κεντρική δημόσια
διοίκηση. Περίπου το 80 % των οργανισμών δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να
διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών σε ένα ή
περισσότερα από τα επιχειρησιακά κρίσιμα συστήματά τους Περισσότερες από
μία στις δέκα αρχές απάντησαν ότι αυτό ίσχυε για όλα τα συστήματά τους ή για
την πλειονότητα αυτών.

o

Μεγάλο ποσοστό των οργανισμών που εξετάστηκαν δεν είχε υιοθετήσει την
ενδεδειγμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διαχείριση της
υποστήριξης ΤΠ. Δεν χρησιμοποιούσαν υπάρχοντα εργαλεία για τη λειτουργική
ανάπτυξη, προκειμένου να προσδιορίσουν πώς η υποστήριξη ΤΠ θα μπορούσε
να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων των βασικών δραστηριοτήτων.
Ως εκ τούτου, μεγάλο ποσοστό των οργανισμών που ελέγχθηκαν δεν διέθετε μια
συνολική περιγραφή του τρόπου σύνδεσης στρατηγικών, επιχειρησιακών
διαδικασιών και συστημάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην ανάλυση και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές
επηρέαζαν τους στόχους του οργανισμού, και άρα στον προσδιορισμό της
επιδιωκόμενης μελλοντικής κατάστασης.
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o

Περισσότερες από τις μισές αρχές δήλωσαν ότι δεν διέθεταν εγκεκριμένο
μοντέλο για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων τους και τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με αυτά, από το στάδιο της ανάπτυξης έως τη σταδιακή
κατάργηση ενός συστήματος («διαχείριση του κύκλου ζωής»). Σύμφωνα με το
σουηδικό ΑΟΕ, αυτό έδειχνε ότι η διαχείριση του κύκλου ζωής δεν γινόταν με
δομημένο και μεθοδικό τρόπο. Ακόμη, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις εργασίες
ανάλυσης κινδύνου και στην ικανότητα ανάλυσης των δαπανών ΤΠ στο επίπεδο
λεπτομέρειας που απαιτείτο για την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

o

Σχεδόν το 60 % των αρχών δεν διέθετε σχέδια για τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης
των συστημάτων παρά μόνο για ένα ή ελάχιστα συστήματα κρίσιμης
επιχειρησιακής σημασίας. Η έλλειψη σχεδίων για τον κύκλο ζωής και άλλης
τεκμηρίωσης σχεδιασμού σε πολλούς οργανισμούς, σε συνδυασμό με τις
ελλείψεις στην πραγματική διαχείριση του κύκλου ζωής, σήμαινε ότι οι
οργανισμοί δεν είχαν γενικά αναπτύξει μια συνειδητή, σαφή θέση σχετικά με τα
πληροφοριακά συστήματα τους.

o

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σουηδικού ΑΟΕ, τα σχετικά υπουργεία, και ως
εκ τούτου και η κυβέρνηση, δεν είχαν επαρκή ενημέρωση ούτε για τη συχνότητα
ούτε και για τις συνέπειες των απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, οι
περισσότεροι οργανισμοί δεν είχαν κατορθώσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά
τα προβλήματα που συνδέονταν με την τεχνολογική απαξίωση των πληροφοριακών
συστημάτων. Το σουηδικό ΑΟΕ έκρινε ότι το πρόβλημα ήταν τόσο σοβαρό και
διαδεδομένο ώστε αποτελούσε εμπόδιο για την αποδοτική ψηφιοποίηση της
κρατικής διοίκησης. Ο έλεγχος έδειξε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκώς
ενημερωμένη για την ύπαρξη και τις συνέπειες των προβλημάτων που συνδέονται με
την τεχνολογική απαξίωση των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση
δεν είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεπώς, η εκτίμηση
του σουηδικού ΑΟΕ ήταν ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχε λάβει
επαρκή μέτρα για να εξασφαλίσει την αντιμετώπιση ή την επίλυση των προβλημάτων.
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Περαιτέρω σχετικές εκθέσεις
Τίτλος της έκθεσης:

Διευκόλυνση της έναρξης μιας επιχείρησης – οι
προσπάθειες της κυβέρνησης για την προώθηση μιας
ψηφιακής διαδικασίας (RiR 2019:14)

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη σουηδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2019

Τίτλος της έκθεσης:

Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης – Απλούστερη,
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση
(RiR 2016:14)

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη σουηδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2016

Τίτλος της έκθεσης:

Εργασίες στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών
σε εννέα οργανισμούς (RiR 2016:8)

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη σουηδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2016

Τίτλος της έκθεσης:

Κυβερνοέγκλημα – οι αστυνομικές και εισαγγελικές
αρχές μπορούν να καταστούν αποδοτικότερες (RiR
2015:21)

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Σύνοψη της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση (στη σουηδική γλώσσα)

Ημερομηνία δημοσίευσης:

2015
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ενημερωτικό έγγραφο: Προκλήσεις για μια αποτελεσματική
πολιτική για την κυβερνοασφάλεια
Ημερομηνία δημοσίευσης:

2018

Υπερσύνδεσμος προς την έκθεση:

Έκθεση (23 γλωσσικές εκδοχές)

Είδος και περίοδος ελέγχου
Είδος ελέγχου:

Επισκόπηση πολιτικής

Περίοδος που κάλυψε ο έλεγχος:

Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2018

Σύνοψη της έκθεσης
Θέμα της επισκόπησης
Σκοπός του εν λόγω ενημερωτικού εγγράφου, το οποίο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου,
ήταν η επισκόπηση του πολύπλοκου τοπίου της ενωσιακής πολιτικής για την
κυβερνοασφάλεια και ο προσδιορισμός των κυριότερων προκλήσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της. Καλύπτει την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, το
κυβερνοέγκλημα, την κυβερνοάμυνα και την παραπληροφόρηση.
Η ανάλυση του ΕΕΣ βασίστηκε στην επισκόπηση δημόσια διαθέσιμων επίσημων
εγγράφων, εγγράφων θέσης και μελετών τρίτων. Οι επιτόπιες εργασίες
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2018, και ελήφθησαν υπόψη
οι εξελίξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Οι εργασίες του ΕΕΣ συμπληρώθηκαν με
έρευνα που πραγματοποιήσαμε μεταξύ των ανώτατων οργάνων ελέγχου των κρατών
μελών και με συνεντεύξεις με πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά στα ενωσιακά θεσμικά
όργανα, καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα.
Δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός της «κυβερνοασφάλειας». Ο όρος αυτός σε
γενικές γραμμές καλύπτει το σύνολο των διασφαλίσεων και μέτρων που υιοθετούνται
για την προστασία των συστημάτων πληροφοριών και των χρηστών τους έναντι μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επιθέσεων και ζημίας, ώστε να εξασφαλίζονται η
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Η
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κυβερνοασφάλεια καλύπτει την πρόληψη και την ανίχνευση κυβερνοπεριστατικών,
την αντίδραση σε αυτά και την ανάκαμψη από αυτά. Τα περιστατικά μπορεί να είναι
εσκεμμένα ή μη και κυμαίνονται, ενδεικτικά, από την τυχαία κοινολόγηση
πληροφοριών έως επιθέσεις κατά επιχειρήσεων και υποδομών ζωτικής σημασίας και
την κλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή ακόμη και έως την παρέμβαση σε
δημοκρατικές διαδικασίες.
Ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ είναι η στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια
του 2013. Επιδίωξη της στρατηγικής είναι το ψηφιακό περιβάλλον της ΕΕ να καταστεί
το ασφαλέστερο παγκοσμίως, με παράλληλη προάσπιση των θεμελιωδών αξιών και
ελευθεριών. Έχει πέντε βασικούς στόχους: i) ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας· ii)
μείωση της κυβερνοεγκληματικότητας· iii) ανάπτυξη πολιτικών και ικανοτήτων
κυβερνοάμυνας· iv) ανάπτυξη βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων
κυβερνοασφάλειας· και v) θέσπιση διεθνούς πολιτικής για τον κυβερνοχώρο,
σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

Διαπιστώσεις
Λόγω της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων, ήταν δύσκολο να μετρηθεί ο αντίκτυπος της
ανεπαρκούς προετοιμασίας για κυβερνοεπιθέσεις. Ο οικονομικός αντίκτυπος της
κυβερνοεγκληματικότητας πενταπλασιάστηκε μεταξύ του 2013 και του 2017,
πλήττοντας κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ενδεικτική της
τάσης αυτής είναι η πρόβλεψη για αύξηση των κυβερνοασφαλίστρων από
3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Μολονότι το
80 % των επιχειρήσεων της ΕΕ βίωσε τουλάχιστον ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας
το 2016, η αναγνώριση των κινδύνων παραμένει σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα.
Ποσοστό 69 % των επιχειρήσεων της ΕΕ αγνοεί ή κατανοεί ελάχιστα τους κινδύνους
στους οποίους εκτίθεται στον κυβερνοχώρο, και ποσοστό 60 % δεν έχει ποτέ προβεί
σε εκτίμηση των δυνητικών οικονομικών ζημιών. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, το
ένα τρίτο των οργανισμών θα προτιμούσε να καταβάλει τα λύτρα στον χάκερ παρά να
επενδύσει στην ασφάλεια των πληροφοριών.
Οι διαπιστώσεις του ΕΕΣ ήταν οι εξής:
o

Το κυβερνοοικοσύστημα της ΕΕ είναι περίπλοκο και πολυεπίπεδο, με τη
συμμετοχή πολυάριθμων παραγόντων. H συγκέντρωση όλων των διαφορετικών
μερών που το απαρτίζουν συνιστά σημαντική πρόκληση.

o

Η ΕΕ φιλοδοξεί το διαδικτυακό περιβάλλον της να καταστεί το ασφαλέστερο στον
κόσμο. Αυτό απαιτεί σημαντικές προσπάθειες από πλευράς όλων των
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ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας στέρεης χρηματοοικονομικής
βάσης. Η εξασφάλιση ακριβών αριθμητικών στοιχείων είναι δυσχερής, αλλά οι
δημόσιες δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εκτιμάται ότι
κυμαίνονται μεταξύ ενός και δύο δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Συγκριτικά, οι
δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που εγγράφηκαν στον
προϋπολογισμό για το 2019 ανέρχονταν σε περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια.
o

Η διακυβέρνηση της ασφάλειας των πληροφοριών αφορά τη δημιουργία δομών
και τη χάραξη πολιτικών για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Δεν περιορίζεται στα
τεχνικά ζητήματα· απαιτεί αποτελεσματική ηγεσία, αξιόπιστες διαδικασίες και
στρατηγικές που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του οργανισμού.

o

Τα μοντέλα διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας διαφέρουν μεταξύ των
κρατών μελών, στο εσωτερικό των οποίων η ευθύνη για την κυβερνοασφάλεια
συχνά επιμερίζεται μεταξύ πολλών οντοτήτων. Οι διαφορές αυτές μπορούν να
παρεμποδίσουν τη συνεργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση
διασυνοριακών συμβάντων μεγάλης κλίμακας και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τις απειλές σε εθνικό και, ακόμη περισσότερο, σε ενωσιακό επίπεδο.

o

Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων έχει
θεμελιώδη σημασία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αναχαίτισή τους. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό οι κρίσιμοι τομείς, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ να είναι σε θέση να αντιδράσουν τάχιστα και κατά τρόπο συντονισμένο. Στο
πλαίσιο αυτό, κρίσιμη είναι η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης.

Συστάσεις
Από την επισκόπηση του ΕΕΣ προκύπτει ότι η μετάβαση προς μια νοοτροπία
επιδόσεων, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελούν πρακτικές αξιολόγησης,
είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ουσιαστική λογοδοσία και αξιολόγηση. Η
νομοθεσία εξακολουθεί να εμφανίζει κενά και δεν μεταφέρεται με συνέπεια στο
εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει σε ορισμένες
περιπτώσεις την πλήρη επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας.
Μια άλλη πρόκληση που προσδιορίστηκε αφορά την ευθυγράμμιση του επιπέδου των
επενδύσεων με τους στρατηγικούς στόχους, για την αντιμετώπιση της οποίας
απαιτείται όχι μόνο αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων αλλά και κλιμάκωση του
αντικτύπου τους. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο όταν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της
δεν έχουν σαφή εικόνα των ενωσιακών δαπανών για την κυβερνοασφάλεια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Σύνοψη των εκθέσεων των ΑΟΕ
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Διαπιστώθηκαν ακόμη περιορισμοί όσον αφορά την εξασφάλιση επαρκών πόρων για
τους οργανισμούς της ΕΕ που ασχολούνται με θέματα κυβερνοχώρου,
συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.
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Ακρωνύμια και συντομογραφίες
ΑΕΠ: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
ΑΟΕ: Ανώτατο όργανο ελέγχου
ΓΚΠΔ: Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων
ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΣ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΟΑ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
ΕΣΚ: Εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας
ΕΣΣΚ: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου
ΕΥΕΔ: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ευρωπόλ: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της

Επιβολής του Νόμου
ΗΒ: Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΠΑΑ: Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας
ΜΣΕ: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Οδηγία NIS: Οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών
ΠΔΠ: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
σΣΔΙΤ: Συμβατική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ΤΕΑ- Αστυνομική συνεργασία: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Αστυνομική Συνεργασία
ΤΠ: Τεχνολογία πληροφοριών
ΤΠΕ: Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
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APT: Προηγμένη συνεχής απειλή (Advanced Persistent Threat)
CERT-ΕΕ Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (Computer

Emergency Response Team)
COBIT: Στόχοι ελέγχου για την τεχνολογία πληροφοριών και τις συναφείς τεχνολογίες

(Control Objectives for Information and Related Technology)
Covid-19: Νόσος του κορωνοϊού 2019
CSIRT: Ομάδα παρέμβασης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών

(Computer Security Incident Response Team)
DDoS: Κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (Distributed Denial of Services)
EC3: Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της Ευρωπόλ
ENISA: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια
IoT: Διαδίκτυο των πραγμάτων
ISACA: Ένωση Ελέγχων Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Audit and

Control Association)
MERS: Αναπνευστικό σύνδρομο Μέσης Ανατολής (Middle East Respiratory Syndrome)
ΝΑΤΟ: Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου
PESCO: Πλαίσιο μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας
RDP: Πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Protocol)
SARS: Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (Severe acute respiratory syndrome)
URL: Ενιαίος Εντοπιστής Πόρου (Uniform Resource Locator)
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5G: Το πρότυπο τεχνολογίας πέμπτης γενιάς για τα ευρυζωνικά κυψελοειδή δίκτυα, το

οποίο οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας άρχισαν να αναπτύσσουν παγκοσμίως το 2019,
και πρόκειται να διαδεχθεί τα δίκτυα 4G που παρέχουν συνδεσιμότητα στα
περισσότερα κινητά τηλέφωνα σήμερα. Η αυξημένη ταχύτητα επιτυγχάνεται εν μέρει
με τη χρήση ραδιοκυμάτων υψηλότερης συχνότητας σε σύγκριση με τα προηγούμενα
κυψελοειδή δίκτυα.
Bitcoin: Ψηφιακό ή εικονικό νόμισμα που δημιουργήθηκε το 2009, το οποίο

χρησιμοποιεί τεχνολογία ομότιμων οντοτήτων για να διευκολύνει τις άμεσες
πληρωμές.
Ακεραιότητα: Προστασία των πληροφοριών από καταχρηστική τροποποίηση ή

καταστροφή και διασφάλιση της γνησιότητάς τους.
Ασφάλεια δικτύων: Επιμέρους τμήμα της κυβερνοασφάλειας που αφορά την

προστασία των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω συσκευών συνδεδεμένων στο
ίδιο δίκτυο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες δεν παρακολουθούνται ούτε
αλλοιώνονται.
Ασφάλεια των πληροφοριών: Το σύνολο των διεργασιών και των εργαλείων που

προστατεύουν τα δεδομένα σε φυσική και ψηφιακή μορφή από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, χρήση, κοινολόγηση, διαταραχή, τροποποίηση, καταχώριση ή
καταστροφή.
Βιομετρικά δεδομένα: Σωματικές (όπως δακτυλικά αποτυπώματα και μάτια) ή

συμπεριφορικές μετρήσεις που σχετίζονται με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η
επαλήθευση της ταυτότητας χρησιμοποιείται στην επιστήμη των υπολογιστών ως
μορφή ταυτοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης.
Δεδομένα πρόσβασης: Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα σύνδεσης και

αποσύνδεσης ενός χρήστη για την πρόσβαση σε υπηρεσία, όπως η ώρα, η
ημερομηνία και η διεύθυνση IP.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιήσιμο φυσικό

πρόσωπο.
Διαδικτυακές επιθέσεις: Οι καθορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι διασφαλίζεται το

απόρρητο και η ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών που
κοινοποιούν στον ιστότοπο. Μια εισβολή (επίθεση) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
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δημοσιοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, του αριθμού κοινωνικής
ασφάλισης ή ιατρικών στοιχείων των χρηστών, πιθανώς με σοβαρές συνέπειες.
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT): Το δίκτυο αντικειμένων καθημερινής χρήσης που είναι

εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό και αισθητήρες έτσι ώστε να
μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω του διαδικτύου.
Διαθεσιμότητα: Διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης σε πληροφορίες

και της χρήσης τους.
Διανυσματοποίηση κειμένου: Η διαδικασία της μετατροπής λέξεων, προτάσεων ή

ολόκληρων εγγράφων σε αριθμητικούς φορείς ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους
από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.
Δολιοφθορά: Εσκεμμένη ενέργεια με σκοπό την καταστροφή, φθορά ή διατάραξη

δραστηριοτήτων, ιδίως για την εξασφάλιση πολιτικού ή στρατιωτικού
πλεονεκτήματος.
Δούρειος ίππος: Είδος κακόβουλου κώδικα ή λογισμικού που φαίνεται νόμιμο, αλλά

μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο ενός υπολογιστή. Οι δούρειοι ίπποι είναι
σχεδιασμένοι να προκαλούν ζημία, να διαταράσσουν, να υποκλέπτουν ή εν γένει να
βλάπτουν δεδομένα ή δίκτυα.
Εγκαταστάσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: Κάθε στύλος, πύργος, εναέριος ή υπόγειος

αγωγός, κάθε άλλη κατασκευή στήριξης, και κάθε όρυγμα, μαζί με τα παρελκόμενά
τους, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ή διανομή ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών, καλωδιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών
σηματοδοσίας, η κάθε άλλης παρόμοιας υπηρεσίας.
Εγκατάσταση επιδιορθώσεων (patching): Η εγκατάσταση σειράς τροποποιήσεων σε

λογισμικό για την επικαιροποίηση, διόρθωση ή βελτίωσή του, συμπεριλαμβανομένης
της αντιμετώπισης κενών ασφάλειας.
Εκλογική υποδομή: Περιλαμβάνει τα συστήματα πληροφορικής και τις βάσεις

δεδομένων των προεκλογικών εκστρατειών, τις ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με
τους υποψήφιους και τα συστήματα εγγραφής και διαχείρισης των ψηφοφόρων.
Εμπιστευτικότητα: Η προστασία πληροφοριών, δεδομένων ή περιουσιακών στοιχείων

από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση.
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Επεξεργασία δεδομένων: Η εκτέλεση ενεργειών σε δεδομένα, ειδικά μέσω υπολογιστή,

για την ανάκτηση, μετατροπή ή διαβάθμιση πληροφοριών.
Ηθικός χάκερ: Πρόσωπο (ειδικός στην ασφάλεια υπολογιστών) που διεισδύει σε

δίκτυο υπολογιστών για να δοκιμάσει ή να αξιολογήσει την ασφάλειά του, και όχι με
κακόβουλη ή εγκληματική πρόθεση.
Ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing): Η πρακτική της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που μοιάζει να προέρχονται από αξιόπιστη πηγή, προκειμένου να
παραπλανηθούν οι αποδέκτες τους να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή να
καταχωρίσουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.
Κακόβουλο λογισμικό (malware): Κακόβουλο λογισμικό. Πρόγραμμα πληροφορικής

σχεδιασμένο να βλάπτει υπολογιστές, εξυπηρετητές ή δίκτυα.
Κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (DDoS): Κυβερνοεπίθεση που εμποδίζει την

πρόσβαση των νόμιμων χρηστών σε υπηρεσία ή πόρο που διατίθεται μέσω του
διαδικτύου κατακλύζοντάς τα με περισσότερα αιτήματα από όσα μπορούν να
διαχειριστούν.
Κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware): Λογισμικό κακόβουλης συμπεριφοράς που

στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με πρόσωπο ή οργανισμό και την
αποστολή τους σε άλλη οντότητα κατά τρόπο που βλάπτει τον χρήστη, για
παράδειγμα παραβιάζοντας την ιδιωτική ζωή του ή θέτοντας σε κίνδυνο την
ασφάλεια της συσκευής του.
Κοινωνική μηχανική: Στο πλαίσιο της ασφάλειας των πληροφοριών, η ψυχολογική

χειραγώγηση για την εξαπάτηση προσώπων ώστε να προβούν σε ενέργεια ή να
αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Κρίσιμο σύστημα πληροφοριών: Κάθε υπάρχον ή προβλεπόμενο σύστημα

πληροφοριών που θεωρείται ουσιώδες για την αποτελεσματική και αποδοτική
λειτουργία του οργανισμού.
Κρυπτογράφηση: Η μετατροπή αναγνώσιμων πληροφοριών σε μη αναγνώσιμο κώδικα

για την προστασία τους. Προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες, ο
χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε μυστικό κλειδί ή κωδικό πρόσβασης.
Κρυπτονόμισμα: Ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που εκδίδεται και ανταλλάσσεται με

τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης, ανεξάρτητα από κάθε κεντρική τράπεζα. Γίνεται
δεκτό ως μέσο πληρωμής μεταξύ των μελών μιας εικονικής κοινότητας.
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Κυβερνοάμυνα: Επιμέρους τμήμα της κυβερνοασφάλειας που αποσκοπεί στην

προστασία του κυβερνοχώρου με στρατιωτικά και άλλα πρόσφορα μέσα για την
επίτευξη στρατιωτικο-στρατηγικών στόχων.
Κυβερνοανθεκτικότητα: Η ικανότητα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και

κυβερνοπεριστατικών, προετοιμασίας για την αντιμετώπισή τους, αντίστασης και
ανάκαμψης.
Κυβερνοαπειλή: Κακόβουλη ενέργεια που έχει ως σκοπό την πρόκληση ζημίας σε

δεδομένα, την κλοπή δεδομένων ή τη διαταραχή της ψηφιακής ζωής γενικά.
Κυβερνοασφάλεια (κυβερνοπροστασία): Το σύνολο των διασφαλίσεων και μέτρων που

υιοθετούνται για την προστασία των συστημάτων πληροφοριών και των δεδομένων
τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιθέσεις και ζημίες, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα, το απόρρητο και η ακεραιότητα των δεδομένων.
Κυβερνοδιπλωματία: Η χρήση διπλωματικών πόρων και η εκτέλεση διπλωματικών

καθηκόντων για τη διασφάλιση εθνικών συμφερόντων σε σχέση με τον κυβερνοχώρο.
Διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από διπλωμάτες, που συναντώνται σε διμερές
πλαίσιο (όπως στον διάλογο ΗΠΑ-Κίνας) ή σε πολυμερή φόρουμ (όπως στον ΟΗΕ).
Πέρα από το παραδοσιακό πεδίο της διπλωματίας, οι διπλωμάτες αλληλεπιδρούν
επίσης και με διάφορους μη κρατικούς παράγοντες, όπως επικεφαλής διαδικτυακών
εταιρειών (π.χ. Facebook ή Google), επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας ή
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η διπλωματία μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας σε καταπιεσμένες φωνές να ακουστούν
μέσω της τεχνολογίας.
Κυβερνοέγκλημα: Διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες με ηλεκτρονικούς

υπολογιστές και πληροφοριακά συστήματα είτε ως βασικό εργαλείο είτε ως
πρωταρχικό στόχο. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: παραδοσιακά
αδικήματα (π.χ. απάτη, πλαστογραφία και κλοπή ταυτότητας)· αδικήματα σχετικά με
το περιεχόμενο (π.χ. διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου ή
υποκίνηση φυλετικού μίσους)· και αδικήματα που αφορούν ειδικά τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα συστήματα πληροφοριών (π.χ. επιθέσεις κατά
συστημάτων πληροφοριών, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας και επιθέσεις με
κακόβουλο λογισμικό ή λυτρισμικό).
Κυβερνοεπίθεση: Απόπειρα υπονόμευσης ή καταστροφής του απορρήτου, της

ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων ή συστήματος πληροφορικής μέσω
του κυβερνοχώρου.

Γλωσσάριο

123
Κυβερνοκατασκοπεία: Η ενέργεια ή η πρακτική της απόκτησης απόρρητων στοιχείων

και πληροφοριών χωρίς την άδεια ή τη γνώση του κατόχου τους, από άτομα,
ανταγωνιστές, αντιπάλους, ομάδες, κυβερνήσεις και εχθρούς, με σκοπό την
εξασφάλιση προσωπικού, οικονομικού, πολιτικού ή στρατιωτικού οφέλους ή
πλεονεκτήματος, με χρήση του διαδικτύου, δικτύων ή μεμονωμένων υπολογιστών.
Κυβερνοοικοσύστημα: Μια πολύπλοκη κοινότητα συσκευών, δεδομένων, δικτύων,

προσώπων, διαδικασιών και οργανισμών που αλληλεπιδρούν, καθώς και το
περιβάλλον διεργασιών και τεχνολογιών που επηρεάζει και υποστηρίζει τις εν λόγω
αλληλεπιδράσεις.
Κυβερνοπεριστατικό: Περιστατικό το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, βλάπτει ή απειλεί την

ανθεκτικότητα και την ασφάλεια ενός συστήματος ΤΠ και των δεδομένων που αυτό
επεξεργάζεται ή τα οποία είναι αποθηκευμένα σε αυτό ή διαβιβάζονται από αυτό.
Κυβερνοχώρος: Το άυλο παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται

διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ προσώπων, λογισμικού και υπηρεσιών, μέσω
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογικών συσκευών.
Λυτρισμικό: Κακόβουλο λογισμικό που εμποδίζει την πρόσβαση των θυμάτων σε

σύστημα πληροφορικής ή καθιστά μη αναγνώσιμα τα αρχεία, συνήθως μέσω
κρυπτογράφησης. Εν συνεχεία, ο δράστης της επίθεσης κατά κανόνα εκβιάζει το
θύμα, αρνούμενος να αποκαταστήσει την πρόσβαση έως ότου καταβληθούν λύτρα.
Παραβίαση δεδομένων: Η σκόπιμη ή ακούσια δημοσιοποίηση ασφαλών ή

ιδιωτικών/εμπιστευτικών δεδομένων σε αναξιόπιστο περιβάλλον.
Παραπληροφόρηση: Επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία που

δημιουργείται, παρουσιάζεται και διαδίδεται με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού
οφέλους ή την εσκεμμένη εξαπάτηση του κοινού και μπορεί να προκαλέσει δημόσια
ζημία.
Πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών: Οποιοσδήποτε παρέχει ένα ή περισσότερα από τα εξής

τρία είδη ψηφιακών υπηρεσιών: επιγραμμική αγορά, επιγραμμική μηχανή
αναζήτησης, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.
Πρόγραμμα διαφημίσεων (adware): Κακόβουλο λογισμικό προβολής διαφημιστικών

πλαισίων ή αναδυόμενων παραθύρων (pop-ups) που περιλαμβάνουν κώδικα για την
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των θυμάτων στο διαδίκτυο.
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Προηγμένη συνεχής απειλή: Επίθεση κατά την οποία μη εξουσιοδοτημένος χρήστης

αποκτά πρόσβαση σε σύστημα ή δίκτυο και παραμένει εκεί για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα χωρίς να ανιχνεύεται. Ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις επιχειρήσεις,
καθώς οι χάκερ έχουν συνεχή πρόσβαση σε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, ωστόσο
κατά κανόνα δεν προκαλούν ζημία σε εταιρικά δίκτυα ή τοπικό εξοπλισμό. Στόχος: η
κλοπή δεδομένων.
Πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP): Τεχνικό πρότυπο (που έχει

εκδώσει η Microsoft) για την εξ αποστάσεως χρήση υπολογιστή. Οι εξ αποστάσεως
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή τους, να ανοίγουν και να
επεξεργάζονται αρχεία, και να χρησιμοποιούν εφαρμογές, όπως εάν βρίσκονταν
μπροστά στον υπολογιστή τους.
Σκουλήκια: Το σκουλήκι υπολογιστή είναι ένα αυτόνομο κακόβουλο υπολογιστικό

πρόγραμμα που αναπαράγεται για να εξαπλωθεί και σε άλλους υπολογιστές. Συχνά
χρησιμοποιεί ένα δίκτυο υπολογιστών για να εξαπλωθεί, εκμεταλλευόμενο κενά
ασφάλειας στον υπολογιστή-στόχο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν.
Τεχνητή νοημοσύνη: Η προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης σε μηχανές

προγραμματισμένες να σκέφτονται σαν άνθρωποι και μιμούνται τις ενέργειές τους·
οποιαδήποτε μηχανή παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνδέονται με το ανθρώπινο
μυαλό, όπως μάθηση και επίλυση προβλημάτων.
Υβριδική απειλή: Εκδήλωση εχθρικής πρόθεσης με τη χρήση μείγματος συμβατικών και

μη συμβατικών τεχνικών πολέμου (π.χ. στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών και
τεχνολογικών μεθόδων) με σκοπό τη σθεναρή επιδίωξη των στόχων τους.
Υποδομές ζωτικής σημασίας: Κάθε φυσικός πόρος, υπηρεσία, σύστημα πληροφορικής

και υποδομή, της οποίας η διακοπή ή καταστροφή θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στη
λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.
Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων: Η ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και εκτέλεσης

πολύπλοκων υπολογισμών σε υψηλές ταχύτητες.
Υπολογιστικό νέφος: Η παροχή πόρων ΤΠ και κατά παραγγελία –όπως αποθήκευση,

υπολογιστική ισχύς ή ικανότητα κοινοχρησίας δεδομένων– στο περιβάλλον του
διαδικτύου, μέσω φιλοξενίας σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές.
Φορέας εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών: Δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που παρέχει

υπηρεσία ουσιώδη για τη διατήρηση ζωτικής σημασίας κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων.
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Χάκερ: Πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις ικανότητές του στους υπολογιστές, τα δίκτυα

και άλλες δεξιότητες για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα,
συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα.
Ψηφιακή πλατφόρμα: Περιβάλλον για αλληλεπιδράσεις μεταξύ τουλάχιστον δύο

διαφορετικών ομάδων, η μία εκ των οποίων αποτελείται συνήθως από προμηθευτές
και η άλλη από καταναλωτές/χρήστες. Μπορεί να είναι το υλισμικό ή το λειτουργικό
σύστημα, ή ακόμη ένας φυλλομετρητής ιστού και οι συνδεδεμένες διασυνδέσεις
προγραμματισμού εφαρμογών ή άλλο υποκείμενο λογισμικό, εφόσον ο κώδικας του
προγράμματος εκτελείται με αυτό.
Ψηφιακό περιεχόμενο: Κάθε είδους δεδομένα –όπως κείμενο, ήχος, εικόνες ή βίντεο–

που αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή.
Ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο: Οτιδήποτε υπάρχει σε ψηφιακή μορφή, ανήκει σε

ιδιώτη ή εταιρεία και συνοδεύεται από δικαίωμα χρήσης (π.χ. εικόνες, φωτογραφίες,
βίντεο, αρχεία κειμένου, κ.λπ.).
Ψηφιοποίηση: Η διαδικασία μετατροπής πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή, στην

οποία οι πληροφορίες οργανώνονται σε bit. Το αποτέλεσμα είναι η αναπαράσταση
ενός αντικειμένου, μιας εικόνας, ενός ήχου, ενός εγγράφου ή ενός σήματος με τη
δημιουργία μιας σειράς αριθμών που περιγράφουν ένα διακριτό σύνολο σημείων ή
δειγμάτων.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ
Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el
Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
— καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις
αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
Online
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa:
https://europa.eu/european-union/index_el
Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/
european-union/contact_el).
Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το
1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-lex.
europa.eu
Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα
δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για
εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

